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Sammanfattning 
Ohållbar elavfallshantering är ett växande globalt problem. Stora delar av världens elavfall 
skeppas idag till utvecklingsländer där det dumpas på soptippar. Fattiga människor inom den 
informella sektorn lockas till dessa soptippar i hopp om att kunna återvinna vissa material 
som de sedan kan sälja för sin försörjning och överlevnad. Tyvärr hanterar dessa informella 
aktörer ofta elavfallet med olämpliga och ohållbara metoder som resulterar i att giftiga 
kemikalier okontrollerat läcker ut och sprids. På grund av bristande kunskap och utrustning 
utsätter dessa människor därmed både sin egen hälsa samt miljön för stora risker och skador. 
Genom att de dessutom enbart intresserar sig för vissa material går därtill också många andra 
återvinningsbara material förlorade såsom värdefulla ädelmetaller. För att möta det tydliga 
behovet av hållbar utveckling av nuvarande elavfallshantering i utvecklingsländer initierar 
formella aktörer runt om i världen olika insatser och projekt. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur formella aktörer ser på den informella sektorns 
roll för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer. Studien söker besvara 
huruvida formella aktörer upplever att det finns några aspekter av den informella sektorn som 
utgör särskilda utmaningar i genomförandet av projekt för hållbar utveckling, samt huruvida 
formella aktörer upplever att den informella sektorn kan ingå i hållbara lösningar på det 
växande globala elavfallsproblemet mot bakgrund av dessa eventuella utmaningar. Studien är 
avgränsad till att undersöka hur ett begränsat antal formella aktörer ser på dessa 
frågeställningar med utgångspunkt i deras personliga upplevelser. 

Studien är en fallstudie av ett projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering i Ghana. 
Den bygger på ett antal kvalitativa intervjuer med formella aktörer från olika länder som 
deltagit i detta projekt. Även tillgänglig projektdokumentation har granskats och inkluderas i 
studien. 

Resultatet av fallstudien är att det finns en mängd olika aspekter av den informella sektorn 
som upplevs utgöra utmaningar för hållbar utveckling av elavfallshantering enligt formella 
aktörer. Det finns också flertalet uppfattningar gällande huruvida det är möjligt att den 
informella sektorn kan ingå i hållbara lösningar. 

En slutsats av fallstudien är att kortsiktighet och brist på efterlevnad av lagar inom den 
informella sektorn är två utmärkande särskilda aspekter som upplevs utgöra huvudsakliga 
utmaningar för hållbar utveckling. Dessa aspekter kan hänföras till överlevnads- och 
inkomststrategier, vilket enligt teorin är de huvudsakliga drivkrafterna bakom informella 
marknadsaktiviteter. 
En andra slutsats av fallstudien är att huruvida den informella sektorn kan ingå i hållbara 
lösningar på det globala elavfallsproblemet beror på antaget tidsperspektiv. Såväl empiri som 
teori pekar på att i ett långsiktigt perspektiv så kan den informella sektorn inte ingå som en del 
av hållbara lösningar, medan den i ett kortsiktigt perspektiv måste integreras i sådana 
lösningar. Den långsiktiga strävan bör enligt detta resonemang vara att formalisera informella 
aktiviteter. Endast i ett formellt sammanhang går det att kontrollera och säkerställa att 
elavfallshantering sker på lämpliga hållbara sätt för både människor, miljö och samhälle. 
Samtidigt är det ett accepterat faktum att den informella verksamheten idag är så utbredd och 
förknippad med många utmaningar att den inte går att avsevärt förändra på kort tid och därför 
måste ingå i kortsiktiga lösningar. För att formalisering ska vara möjlig och hållbar krävs 
således successiv integration där ohållbara informella metoder för elavfallshantering 
successivt transformeras till mer formella metoder.  
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Abstract 
Unsustainable e-waste (electronic waste) management is a growing global problem. A large 
amount of the world’s accumulated e-waste is today being shipped to developing countries 
where it is then dumped in landfills. Poor people within the informal sector are attracted to 
these dumpsites in the hope of being able to recycle certain materials that they then can sell 
for their livelihood and survival. Unfortunately, these informal actors often use unsuitable and 
unsustainable methods of recycling that result in uncontrolled escape and spread of toxic 
chemicals. Due to lack of knowledge and equipment these people thus expose both their own 
health and the environment for severe risks and damage. Furthermore, since they are only 
interested in certain materials, many other recyclable materials are lost, such as valuable 
precious metals. To meet the clear need for sustainable development of the current e-waste 
management in developing countries, formal actors around the world initiate different kinds 
of initiatives and projects. 
The purpose of this study is to explore how formal actors look at the informal sector’s role in 
sustainable development of e-waste management in developing countries. The study seeks to 
answer whether formal actors feel that there are some aspects of the informal sector that pose 
particular challenges in the implementation of sustainable development projects, and whether 
formal actors feel that the informal sector can be part of sustainable solutions to the growing 
global e-waste problem in the light of these potential challenges. The study is limited to 
examine how a limited number of formal actors look at these issues based on their personal 
experiences. 
The study is a case study of a project for sustainable development of e-waste management in 
Ghana. It is based on a series of qualitative interviews with formal actors from different 
countries who have participated in the project. Accessible project documentation has also 
been reviewed and included in the study. 
The result of the case study is that there exist a variety of aspects of the informal sector that 
are perceived as challenges to sustainable development of e-waste management according to 
formal actors. Moreover, there are also several views as to whether it is possible that the 
informal sector can be a part of sustainable solutions. 
A conclusion of the case study is that short-sightedness and lack of compliance with and 
enforcement of laws among the informal sector are two distinctive specific aspects that are 
perceived as major challenges for sustainable development. These aspects can be attributed to 
survival and earning strategies, which according to theory are the main driving forces behind 
informal market activities. 

A second conclusion of the case study is that whether or not the informal sector can be part of 
sustainable solutions to the global e-waste problem depends on assumed time horizon. Both 
the empirical results of this study and discussions in theory suggest that the informal sector in 
the long term cannot be part of sustainable solutions, while in the short term it must be 
integrated in such solutions. The long-term aim should according to this reasoning be to 
formalize informal activities. Only in a formal context is it possible to control and ensure that 
e-waste is handled suitably and sustainably with regard to people, the environment and 
society. At the same time it is an accepted fact that the informal business today is so 
widespread and associated with many challenges that it cannot be profoundly changed within 
a short time frame and that it therefore must be included in short-term solutions. In order for 
formalization to be possible and sustainable, a gradual integration is needed in which 
unsustainable informal methods for handling e-waste are gradually being transformed to more 
formal methods. 
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Förord 

Denna rapport redovisar resultatet av den studie som vi har genomfört under våren 2013 i 
kursen MG103X Examensarbete inom Design och Produktframtagning, grundnivå vid Kungl. 
Tekniska Högskolan (KTH). Det givna övergripande temat för studien under denna 
kursomgång var globalisering och hållbar utveckling. Inom ramarna för detta tema valde vi att 
fokusera ämnesområdet för vår studie till elavfallshantering i utvecklingsländer och 
förhållandet mellan formella och informella aktörer i detta sammanhang. 
Vi vill tacka de personer från vår fallstudie som deltagit i intervjuer för deras tid, hjälpsamhet 
och utförliga intervjusvar. Ett särskilt tack också till den projektdeltagare som gett oss 
tillåtelse att i denna rapport använda ett antal av hans privata bilder från det projekt som 
utgjort vår fallstudie. Avslutningsvis vill vi också tacka vår handledare, och tillika 
kursansvarige, Anders Hansson för vägledning och goda råd.   
 
 
 
Stockholm i maj 2013 
 
Matilda Frid och Anna Klöfver  
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1. Inledning 
I denna inledning introduceras bakgrunden för det studerade problemområdet, varefter syfte 
och frågeställningar för studien specificeras. Avslutningsvis anges de avgränsningar som är 
gjorda för studien. 

1.1 Bakgrund 
Elavfall är idag en av världens snabbast växande avfallskategorier. Det finns ingen global 
standarddefinition för exakt vad elavfall är, men de olika variationerna av definitionen 
beskriver gemensamt att elavfall omfattar olika typer av elektronikprodukter som har upphört 
att vara av nytta och värde för dess ägare (Widmer et al. 2005, s. 438). Enligt uppskattningar 
genereras globalt omkring 20-50 miljoner ton elavfall årligen (Naturvårdsverket 2011, s. 13).  

Dagens innovationstakt inom elektronikindustrin gör att alltfler produkter införs på 
marknaden samtidigt som många andra produkter skrotas då dagens dominerande 
konsumtionsbeteende innebär att såväl företag som privatpersoner vill ha tillgång till det 
senaste på marknaden. Den exponentiella tillväxten av elavfall beror också på en ökad global 
efterfrågan där ekonomisk tillväxt i många länder har gjort det möjligt för fler människor att 
konsumera elektronikprodukter (StEP 2013).  

Uppskattningsvis sker uppåt 80 % av världens elavfallshantering i utvecklingsländer av 
fattiga människor inom den informella sektorn (Umair, et al. 2013, s. 1), se vidare avsnitt 3.2 
för beskrivning av detta begrepp. Medan internationella regelverk strikt begränsar export och 
import av elavfall så är en andrahandsmarknad av elektronikprodukter tillåten. Att tillåta 
export och import av andrahandsprodukter syftar bland annat till att försöka överbrygga den 
så kallade ”digital divide”, det vill säga att göra teknik- och elektronik tillgänglig för fler 
människor i fattiga länder (Nnorom et al. 2008, s. 843).  
Trots goda intentioner hamnar dock många andrahandsprodukter inom kort tid på 
elavfallstippar, se Figur 1. En del andrahandsprodukter går exempelvis sönder under transport 
and andra visar sig vara inkompatibla med lokala förutsättningar. Dessutom används 
andrahandsmarknaden tyvärr också ofta som ett kryphål i regelverket där elektronikprodukter 
märks som andrahandsprodukter medan de i själva verket ofta inte längre är funktionsdugliga 
(Umair, et al. 2013, s. 1). Sådan illegal elavfallshandel förväntas fortsätta utgöra ett problem 
framöver då den är lukrativ för många mellanhänder (Zoeteman et al. 2010, s. 422).  
 

 
Figur 1. Blandade typer av elavfall på elavfallstippen Agbogbloshie i Ghana. 
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Medan mellanhänder gör lönsamma affärer vid export och import är inkomsterna små för de 
fattiga människor som ofta utför den praktiska hanteringen och återvinningen av elavfall. 
Dessa fattiga människor använder vanligen primitiva och manuella metoder under 
okontrollerade former. Utöver manuell demontering och sortering är det exempelvis vanligt 
med syrabad och öppen förbränning utan skyddsutrustning. Sådana metoder är ofta direkt 
olämpliga och medför att människorna som hanterar avfallet direkt exponeras för farliga 
giftämnen och även att dessa gifter direkt läcker ut i miljö, med allvarliga såväl hälsorisker 
som miljöskador som följd (Naturvårdsverket 2011, s. 14). Figur 2 visar hur 
elavfallshantering idag ofta kan gå till i utvecklingsländer. 
 

 
Figur 2. Öppen förbränning av elkablar för att utvinna koppar, Agbogbloshie elavfallstipp, Ghana. 

Hanteringen av elavfall i utvecklingsländer innebär också ofta ett ineffektivt 
resursutnyttjande. Bristande kunskaper och primitiva metoder medför att bara ett fåtal av alla 
de material och ämnen som skulle kunna återvinnas faktiskt återvinns, där bland annat 
värdefulla ädelmetaller såsom guld, silver, platina och palladium ofta går förlorade. Vidare 
krävs det mindre energi att utvinna metaller ur sekundärt råmaterial så som elavfall än ur 
primärt råmaterial i form av malmer. Därtill är även halten av ädelmetaller högre i elavfall än 
i malmer (The Royal Society of Chemistry 2005, s. 933).  

Elavfall och dess hantering är således ett växande globalt problem i tydligt behov av hållbara 
lösningar eftersom stora delar av dagens elavfallshantering har en negativ påverkan på både 
människor, miljö och ekonomi. En av de ursprungliga och mest väletablerade definitionerna 
av begreppet hållbar utveckling är nämligen att detta är den kombination av både social, 
miljömässig och ekonomisk utveckling i ömsesidig balans som möter dagens behov utan att 
äventyra framtida generationers behov (Andersson et al. 2008, s. 15).  

Behovet att förbättra elavfallshanteringen i utvecklingsländer för att minska dess nuvarande 
många negativa konsekvenser på människor, miljö och ekonomi har uppmärksammats bland 
både myndigheter, akademiker och företag världen över under de senaste årtiondena. 
Internationella direktiv och nationella lagstiftningar har införts för att påskynda en mer hållbar 
utveckling av elavfallshantering (Nnorom et al. 2008, s. 844). Bland annat har krav införts om 
utökat producentansvar, vilket i korthet innebär att tillverkare av produkter inte bara har 
ansvar för tillverkningen av sina produkter utan också för att produkterna hanteras på hållbara 
sätt efter att de har konsumerats (Zoeteman et al. 2010, s. 415). 

För att på ett effektivt sätt möta kraven om utökat producentansvar ökar idag antalet initiativ 
och samarbeten inom elektronikindustrin (Widmer et al. 2005, s. 447). De parter som ingår i 
sådana samarbeten tillhör i de flesta fall den formella sektorn i industrialiserade länder. För att 
förbättra elavfallshanteringen i utvecklingsländer behöver de arbeta tillsammans med de ofta 
mycket fattiga människor inom den informella sektorn (Chi et al. 2011, s. 733). De skillnader 
i hur dessa olika sektorer fungerar kan antas utgöra hinder och utmaningar i att effektivt 
kunna implementera insatser för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer.   
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur olika aktörer inom den formella sektorn som 
arbetar med projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer upplever 
den informella sektorns roll i detta arbete. Studien syftar alltså till att undersöka mänskliga 
upplevelser i samband med en specifik typ av arbete i en specifik kontext. 

Studien undersöker dels om det är några specifika aspekter av den informella sektorn som 
upplevs utgöra särskilda utmaningar att genomföra insatser och projekt för hållbar utveckling 
av elavfallshantering, och dels huruvida det upplevs som möjligt att den informella sektorn 
ingår i hållbara lösningar för det växande globala elavfallsproblemet mot bakgrund av dessa 
eventuella utmaningar. 
Till grund för studien är frågeställningarna:   

• Finns det några särskilda aspekter av den informella sektorn som utgör huvudsakliga 
utmaningar i genomförandet av projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer? 

• Mot bakgrund av dessa eventuella utmaningar, är det möjligt för den informella 
sektorn att ingå i hållbara lösningar för det växande globala elavfallsproblemet? 

1.3 Avgränsningar  
Studien är i första hand avgränsad genom att den är en fallstudie och därför enbart undersöker 
studiens frågeställningar utifrån ett specifikt verkligt fall. Därtill undersöks studiens 
frågeställningar enbart ur formella aktörers synvinklar utifrån deras personliga upplevelser 
och erfarenheter. Med andra ord tar studien inte upp hur aktörer inom den informella sektorn 
uppfattar sin egen roll i detta sammanhang. Denna avgränsning beror dels på tillgänglighet till 
intervjupersoner och dels på att studien skulle kunna vara genomförbar med tillräckligt djup 
inom dess givna bestämda tidsramar och rapportutrymme. Dock utgör denna avgränsning 
också en av studiens främsta begränsningar, se vidare kapitel 6. 

En ytterligare avgränsning är att de aktörer inom den formella sektorn vars upplevelser 
reflekteras i denna studie inte representerar alla olika typer av formella aktörer som ingått i 
det studerade fallstudieprojektet, se vidare Bilaga 1. Med anledning av att utökat 
producentansvar, ett begrepp som beskrivs i avsnitt i 3.3, betraktas som en viktig faktor för 
hållbar utveckling av elavfallshantering har frågeställningarna undersökts ur ett 
producentperspektiv. För att försöka skapa en bättre helhetsförståelse av det studerade 
problemområdet har detta perspektiv kompletterats med ett forskar- och konsultperspektiv. 
Studien är också avgränsad till specifika uttolkningar av de begrepp som ingår i studiens titel 
och frågeställningar, vilka redogörs för i litteraturöversikten i kapitel 3. Exempelvis är hållbar 
utveckling ett mångfacetterat begrepp och studien är därför avgränsad till vad som avses med 
detta begrepp inom det studerade ämnesområdet elavfallshantering i utvecklingsländer. 
Vidare är studien avgränsad till att betrakta detta begrepp med avseende på förhållandet 
mellan informell och formell sektor, se vidare avsnitt 3.4. 
 
2. Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras valet av undersökningsmetod för denna studie. Därefter 
beskrivs bakgrunden till val av fallstudie och undersökningsgrupp. Avslutningsvis redogörs 
för hur materialet till studien har samlats in.  
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2.1 Val av kvalitativ studie som undersökningsmetod 
En kvalitativ studie har använts som metod för att undersöka valda frågeställningar. En sådan 
typ av studie har valts för att få fördjupad förståelse av problemområdet och för att kunna 
berika studiens analys och slutsatser med djup i form av unika personliga erfarenheter och 
reflektioner. Kvalitativt inriktad forskning används med fördel då undersökningsproblemet 
handlar om att tolka och förstå mänskliga upplevelser (Patel et al. 2007, s. 14). Att 
frågeställningarna för denna studie är formulerade just på ett sådant sätt motiverar det 
kvalitativa metodvalet.  
Den kvalitativa studien bygger på en fallstudie och det studerade fallet utgörs av ett projekt. 
Valet att genomföra en sådan fallstudie motiveras av att studiens syfte är att undersöka 
omständigheter i samband med just projekt. Vidare anses fallstudier vara särskilt lämpliga 
som metodval för att studera olika former av processer och förändringar (ibid., s. 55). Denna 
infallsvinkel stämmer också väl överens med denna studies syfte som handlar om att 
undersöka aspekter och utmaningar i samband med genomförandeprocessen av projekt.  

2.2 Val av fallstudie och undersökningsgrupp 
Intresset för studiens ämnesområde och valet av specifik fallstudie har sin grund i 
tillgänglighet. En nära bekant till författarna av denna studie har delat med sig av erfarenheter 
från många års arbete med olika elavfallsprojekt i utvecklingsländer. Bland annat innehöll 
dessa berättelser en frustration över svårigheterna kring att få till effektiva och hållbara 
samarbeten mellan den formella och informella sektorn i projekt initierade att förbättra 
elavfallshantering i utvecklingsländer.  

Denna frustration lockade författarna av denna studie att på ett mer systematiskt sätt 
undersöka orsakerna till denna frustration. Detta gav i sin tur sedan grogrund till studiens 
syfte och frågeställningar. Via nämnd bekante fick författarna tillgång till information om ett 
nyligen genomfört projekt i Ghana, en möjlighet som blev skälet till val av fallstudie. Figur 3 
visar en bild från projektet på plats och skulle kunna ses som en illustration för de rådande 
trassliga förhållandena som ofta kännetecknar elavfallshantering i utvecklingsländer idag. 
 

 
Figur 3. Människor som samlat ihop plastisolerade kablar för förbränning, Agbogbloshie, Ghana. 

Undersökningsgruppen utgörs av fyra personer som medverkat i det studerade projektet. Två 
av dessa personer representerar globala producenter av elektronikprodukter. De andra två 
personerna representerar ett forskningsinstitut respektive ett konsultföretag inom 
materialvetenskap respektive råmaterialhantering, varav sistnämnde också hade en 
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projektledarroll i det studerade projektet. Personerna i undersökningsgruppen arbetar till 
vardags med elavfallhanteringsfrågor i Storbritannien, Sydafrika, Schweiz och Holland, enligt 
ovan nämnd ordning.  

Urvalet av undersökningsgrupp gjordes utifrån tillgänglighet till individer involverade i det 
studerade projektet. Undersökningsgruppen representerar inte alla de formella aktörer som 
ingått i projektet. Samtidigt representerar undersökningsgruppen olika aktörer med tämligen 
skilda roller inom elavfallshantering och som till vardags är verksamma i olika länder, vilket 
skapar förutsättningar för en intressant analys där olika perspektiv kan lyftas fram. Att fokus 
har varit på en begränsad undersökningsgrupp har också möjliggjort erforderligt djup för 
denna kvalitativa studie. 

2.3 Insamling av empiriskt material 
Insamlingen av det empiriska materialet har framförallt skett genom kvalitativa intervjuer. 
Denna insamlingsmetod valdes eftersom kvalitativa intervjuer gör det möjligt att utforska och 
urskilja egenskaper hos fenomen och förhållanden enligt personliga uppfattningar (Patel et al. 
2007, s. 78). Det överensstämmer väl med denna studies syfte i att undersöka och försöka 
identifiera upplevda svårigheter i samband med genomförande av en specifik typ av projekt.  
Intervjuerna har genomförts med hjälp av öppna frågor direkt baserade på studiens 
frågeställningar. Genom att använda öppna frågor, istället för fasta svarsalternativ, skapas 
möjlighet för ny förståelse av unika förutsättningar och förhållanden i projekt av denna typ 
som involverar aktörer med stor variation i deras respektive bakgrunder och tidigare 
erfarenheter. För att öka chanserna att få så fullständiga och ärliga svar som möjligt valde 
författarna att göra intervjuerna konfidentiella, vilket respondenterna också informerades om 
inför intervjuerna. Ingen person- eller företagsspecifik information inkluderas därför i denna 
rapport utan varje respondent beskrivs enbart i form av professionell roll.  
Samtliga respondenter fick först studiens två frågeställningar som frågor, det vill säga de fick 
inledningsvis exakt samma uppsättning frågor vilka de uppmanades besvara utifrån sina 
upplevelser från fallstudieprojektet i Ghana. Detta tillvägagångssätt valdes för att kunna få 
fram olika synvinklar på en och samma fråga, det vill säga för att möjliggöra att studiens 
frågeställningar belyses ur olika perspektiv.  

Frågorna skickades till undersökningsgruppen via e-post för att tillåta eftertanke och skapa 
förutsättningar för genomtänkta och utförliga svar. Därefter har vissa individuella följdfrågor 
ställts via Skype. Att genomföra intervjuerna via e-post och Skype motiveras av 
undersökningsgruppens geografiska spridning, se avsnitt 2.2. Kombinationen av skriftliga och 
muntliga svar styrdes också av respondenternas önskemål. Författarna till denna studie var 
öppna att genomföra intervjuerna på det sätt som bäst passade varje respondents situation.  

Såväl skriftliga som muntliga intervjuer har genomförts på engelska. Intervjusvaren har sedan 
sammanställts och översatts till svenska av författarna, vilket möjligen kan ha påverkat 
studiens resultat. I samband med att ett språk översätts till ett annat och att talspråk överförs 
till skriftspråk kan nyansskillnader försvinna eller förvrängas. För att bemöta denna eventuella 
påverkan och stärka studiens validitet har författarna stämt av med undersökningsgruppen att 
tolkningar och slutsatser i studien är rimliga.  

Vidare har de kvalitativa intervjuerna kompletterats med studier av dokument och rapporter 
från fallstudieprojektet som författarna har fått tillgång till via projektdeltagarna. Genom att 
använda flera insamlingsmetoder, i form av både intervjuer och granskning av 
projektdokumentation, hoppas författarna kunna ge studien ytterligare trovärdighet. En 
sammanställning av det insamlade empiriska materialet bifogas i Bilaga 1 och 2. 
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3. Teoretiska perspektiv på elavfallshantering i 
utvecklingsländer 
I detta kapitel presenteras en litteraturöversikt av de teoretiska utgångspunkter som utgör en 
grund för förståelse av det studerade problemområdet, och som utgör ramarna för innebörden 
av de begrepp som ingår i studiens frågeställningar. Därtill lägger de teoretiska 
utgångspunkterna också grunden, tillsammans med det empiriska materialet, för de 
resonemang och den analys som görs i kapitel 4.  

3.1 Återvinningskedjan inom elavfallshantering 
Hanteringen av elavfall innehåller en serie av komplexa processer och metoder som var och 
en kan innehålla flera olika steg och aktörer (Wang et al. 2012, s. 2135). Att 
elavfallshantering är komplex är en direkt följd av att elektronikprodukter är komplexa. Det 
finns både en stor mängd olika typer av elektronikprodukter och varje enskild produkt är 
sedan i sin tur ofta komplex i dess sammansättning av många olika komponenter i många 
olika material.  

Till komplexiteten tillkommer att insamlat elavfall sällan är homogent då det idag finns en 
stor mängd olika insamlingskanaler och insamlingssystem, inom såväl formell som informell 
sektor, som saknar systematisk koordinering och därmed medför att ackumulerade volymer 
elavfall ofta innehåller produkter av såväl olika typ som av olika fabrikat. Både ursprung och 
destinationer till många flöden av elavfall är svåra att spåra (Zoeteman et al. 2010, s. 421).  

Vilka processer och metoder som ingår i återvinningskedjan inom elavfallshantering varierar 
ofta stort mellan olika platser och förutsättningar runt om i världen (Naturvårdsverket 2011, s. 
57). Processer och metoder kan variera beroende på vilken specifik produkt eller 
produktkategori som behandlas, men framförallt beror variationen i hur elavfall hanteras på 
att tillgängligheten av teknik, utrustning och kompetens kan skilja sig stort mellan olika 
länder (ibid.). Trots de stora variationer som förekommer kan emellertid ett antal 
huvudsakliga steg i återvinningskedjan identifieras, vilka illustreras i Figur 4.   

 
Figur 4. Förenklad modell av återvinningskedjan inom elavfallshantering (baserad på modell 
enligt Schluep et al. 2009, s. 13). 

Det första steget är insamling av elavfall. Insamlingen kan ske i många olika och mer eller 
mindre organiserade former, alltifrån inlämning till återvinningsstationer och inköpsstället till 
att det plockas ut från soptippar och andra dumpningsplatser. Omfattningen av insamlingen är 
direkt avgörande för efterföljande steg då den bestämmer tillgänglig mängd komponenter som 
kan återanvändas och material som kan återvinnas (Schluep et al. 2009, s. 13). Andra steget 
innehåller sortering och demontering av de insamlade uttjänta elektronikprodukterna. Olika 
komponenter och material separeras för att därefter antingen repareras och återanvändas eller 
skickas vidare till lämplig förbehandling.  
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Vid förbehandlingen är det särskilt viktigt att urskilja de delar som innehåller antingen farliga 
ämnen eller värdefulla material och metaller, så att dessa delar hanteras på mest lämpligt sätt i 
efterföljande steg. Det sista huvudsakliga steget innebär att de olika förbehandlade delarna 
hanteras med olika metoder och processer för att återvinna olika materialfraktioner. Helst bör 
detta steg utföras med hjälp av avancerad teknik för att dels minimera spridningen av skadliga 
substanser och dels maximera återvunnen mängd av värdefulla material (ibid.).  

3.2 Informell sektor som begrepp och företeelse 
I utvecklingsländer sker elavfallshantering till stora delar inom den så kallade informella 
sektorn (Umair, et al. 2013, s. 1). Ghana, Vietnam, Tanzania och Indien är exempel på länder 
där elavfallshantering inom informell sektor är utbredd (Chi et al. 2010, s. 732). Begreppet 
informell sektor, och dess motpol formell sektor, har sedan många årtionden tillbaka använts i 
såväl teori som praktik för att beskriva människors arbetsförhållanden och ekonomiska 
aktiviteter i olika sammanhang (Guha-Khasnobis et al. 2006, s. 1).  

Trots en stor spridning och användning av begreppet informell sektor så saknas en entydig 
definition. Det finns också många olika tolkningar om vilket ursprung och vilka drivkrafter 
som den informella sektorn har (Tokman 2007, s. 1). Ur ett övergripande perspektiv beskrivs 
dock ofta den informella sektorn bestå av en kombination av huvudsakligen två typer av 
marknadsaktiviteter med sinsemellan olika drivkrafter. 
Den ena typen informella marknadsaktiviteter kännetecknas av rena överlevnadsstrategier 
medan den andra typen kännetecknas av mer medvetna inkomststrategier (The World Bank 
Group n.d.). Överlevnadsstrategier är vanligen förknippade med arbetslöshet bland de 
fattigaste av de fattiga. Arbetslösheten kan bero på bristande kvalifikationer eller på en brist 
av arbeten inom den moderna formella sektorn, vilket medför att vissa människor mer eller 
mindre tvingas till lågbetalda undermåliga sysselsättningar inom den informella sektorn för 
att överhuvudtaget kunna överleva.  

Inkomststrategier inom den informella sektorn karaktäriseras av affärsaktiviteter som 
avsiktligt sker utanför formella system för att undvika olika formella regler och kostnader 
(ibid.). Informella arbetare som agerar utefter sådana strategier är också ofta fattiga, men 
många gånger inte så fattiga att de inte upplever sig säkra att överleva de närmaste dagarna. 

Oavsett drivkraft bakom informella marknadsaktiviteter så finns det vissa karaktärsdrag som 
är gemensamma för den informella sektorn och som ofta förekommer i de flesta 
beskrivningarna av vad som omfattas av begreppet. Enligt dessa beskrivningar karakteriseras 
den informella sektorn av verksamhet som till största delen är oregistrerad, svår att kontrollera 
och som sker utan att betala skatter eller andra formella avgifter (Chi et al. 2010, s. 732).  
Informell verksamhet i utvecklingsländer kännetecknas därutöver också av att ofta vara 
småskalig och arbetsintensiv med användning av ingen eller enkel och bristfällig teknik. 
Informella arbetare saknar även ofta olika former av jobbsäkerhet och försäkringar (Wilson et 
al. 2005, s. 797).  
Begreppsparet informell sektor och formell sektor har ifrågasatts genom åren. Vanligt 
förekommande kritik är att det i praktiken inte går att dra någon klar skiljelinje mellan de två 
sektorerna. Verkligheten är mer komplicerad än teorin där en majoritet av människors olika 
sammantagna verksamheter skulle falla inom en stor gråzon mellan sådant som anses 
känneteckna informell respektive formell verksamhet (Guha-Khasnobis et al. 2006, s. 3). 
Utifrån detta perspektiv är därför inte heller den informella sektorn något som bara finns i 
utvecklingsländer då det exempelvis inte är ovanligt att viss verksamhet bedrivs utanför 
skattesystemet även i industrialiserade länder (Tokman 2007, s. 4). 
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Trots att begreppet informell sektor saknar entydig definition så har det i många sammanhang 
ansetts tillfredsställande användbart. Det används därför ofta i samband med policyarbete och 
olika insatser riktade att stötta grupper av fattiga människor i utvecklingsländer (Guha-
Khasnobis et al. 2006, s. 1). Genom formalisering kan arbetsvillkoren för dessa människor 
förbättras och säkerställas samtidigt som mer skattemedel kommer in och bidrar till det 
gemensamma samhällets utveckling. 
Samtidigt finns även bred kännedom om att formaliseringsprocessen vanligen är komplicerad 
och sällan implikationsfri (The World Bank 2012, s. 212). Exempelvis innebär formalisering 
ofta flertalet administrativa steg och processer som många informella aktörer varken 
kunskapsmässigt eller kostnadsmässigt klarar av (Tokman 2007, s. 5). För att formalisering 
ska vara möjlig bör den bygga på successiv situationsanpassad integration enligt program som 
förstås, värdesätts och inte innebär alltför stora kostnader för de informella arbetarna (The 
World Bank 2012, s. 213).  

Som begrepp och företeelse är idag den informella sektorn tydligt förknippad med 
elavfallshantering i utvecklingsländer i såväl praktik som teori. Många arbetsinsatser riktas 
mot informella aktörer och många tidigare studier har undersökt effekterna på människor, 
miljö och ekonomi av elavfallshantering som bedrivs informellt. Däremot har själva 
interaktionen mellan informella och formella aktörer inte studerats och dokumenterats i större 
omfattning (Chi et. al. 2010, s. 732). 

3.3 Formell sektor och utökat producentansvar inom elektronikindustrin 
Medan hantering av elavfall ofta sker inom informell sektor så produceras 
elektronikprodukter inom formell sektor. Inom elektronikindustrin har under senare år 
begreppet utökat producentansvar blivit alltmer förekommande. Det kan i stora drag beskrivas 
som en policy-princip för att producenter tar ansvar för sina produkter över produkternas hela 
livscykler, eller med andra ord att de inte bara ansvarar för tillverkning och eventuellt 
underhåll utan också för insamling, eventuell återanvändning, återvinning och slutdeponering 
av deras produkter (Widmer et al. 2005, s. 437). Utökat producentansvar har beskrivits som 
ett redskap att uppnå hållbar utveckling (Kibert 2004, s. 504). 
Utökat producentansvar inom elektronikindustrin förekommer i flertalet olika former och 
kombinationer. Exakt vad ansvaret omfattar kan vara både tvingande via lagstiftning och 
frivilligt. Vidare kan ansvaret vara såväl fysiskt, finansiellt som informativt (Widmer et al. 
2005, s. 447). Exempelvis behöver en producent inte nödvändigtvis genomföra den fysiska 
hanteringen av avfallet själv, utan kan överlåta det arbetet till andra företag som är mer 
specialiserade på just återvinning, så länge de tar ansvar för och säkerställer att hanteringen 
sker på lämpligt sätt (Nnorom et al. 2008, s. 847).  

För att enskilda företag ska kunna utöva sitt utökade producentansvar på ett effektivt sätt 
krävs samarbete med en mängd olika aktörer involverade längs hela värdekedjan inom 
elektronikindustrin. Av denna anledning etableras olika industrisamarbeten för att i praktiken 
både möjliggöra och effektivisera hållbar utveckling av elavfallshantering (Widmer et al. 
2005, s. 447). 
Att elektronikproducenter tillämpar utökat producentansvar i utvecklingsländer betraktas idag 
som en nödvändighet på grund av de stora mängder elavfall som idag skeppas till 
utvecklingsländer och att utvecklingsländer ofta saknar förutsättningar och utrustning att 
hantera detta elavfall på lämpligt sätt (Nnorom et al. 2008, s. 844).  
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3.4 En lösningsmodell för hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer med avseende på informell och formell sektor 
Trots att elavfallshantering i utvecklingsländer idag ofta är bristfällig och orsakar skador på 
både människor och miljö så anses det inte vara ett alternativ att exkludera och bortse från den 
informella sektorn så som den verkar idag. Tvärtom ses en sådan lösning som praktiskt 
omöjligt samt möjligen även direkt kontraproduktiv (Chi et al. 2010, s. 732). De som arbetar 
med elavfallshantering inom den informella sektorn har trots allt en inkomstkälla, om än liten, 
som möjliggör deras överlevnad så länge lämpliga formella sysselsättningsalternativ inte finns 
(Wilson et al. 2006, s. 802). Att succesivt integrera den informella sektorn i olika formella 
satsningar för förbättrad elavfallshantering och förbättrade arbetsförhållanden betraktas 
istället vara det lösningsalternativ med bäst förutsättningar för långsiktig hållbar utveckling av 
elavfallshantering (Chi et al. 2011, s. 733). 
En lösningsmodell som för överskådlig framtid anses bereda vägen för en mer långsiktigt 
hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer är en uppdelning av de olika 
stegen i återvinningskedjan (Wang et al. 2012, s. 2134), se Figur 5. 

 
Figur 5. En lösningsmodell för hållbar utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer 
(baserad på modell enligt Wang et al. 2012, s. 2134 samt Schluep et al. 2009, s. 13). 

Enligt denna lösningsmodell bedrivs förbehandling och slutbearbetning i industrialiserade 
länder medan insamling och demontering med fördel kan bedrivas i utvecklingsländer. 
Separering av produktkomponenter görs ofta effektivast med mänskliga händer och sådana 
arbetsintensiva metoder skapar arbetstillfällen i utvecklingsländer där arbetskostnader och 
utbildningsnivå är generellt låg. Denna typ av arbetsintensivt manuellt arbete är ofta mycket 
kostsamt i industrialiserade länder (ibid., s. 2135).  
Däremot kräver slutbearbetning för att återvinna höga halter av värdefulla material betydande 
investeringar i avancerad teknik och utrustning. Exempelvis kan smältverk kräva 
investeringar på flera miljarder kronor samt kräver därtill både stora volymer förbehandlat 
material och drift och underhåll av yrkesskicklig personal. Det är varken möjligt eller lämpligt 
att etablera denna typ av smältverk i alla länder, framför allt inte i de flesta utvecklingsländer 
(Schluep et al. 2009, s. 15).  
Att fördela stegen i elavfallshanteringens återvinningskedja i samarbeten mellan människor i 
utvecklingsländer respektive industrialiserade länder ses också som en möjlighet att underlätta 
och främja industrialiserings- och formaliseringsprocessen i utvecklingsländer (Wang et al. 
2012, s. 2145). Samarbetena skapar tillfällen för kunskaps- och erfarenhetsutbyten gällande 
processer och metoder och kan således bidra till kunskapsmässig och ekonomisk utveckling.  
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4. Perspektiv från verkligheten på informell elavfallshantering 
I följande resultatbeskrivning och analys skildras och tolkas insamlat empiriskt material från 
fallstudien i förhållande till teoretiska perspektiv beskrivna i kapitel 3. I Bilaga 1 och 2 
bifogas en sammanställning av insamlat empiriskt material. 

I detta kapitel benämns representanterna från de globala producenterna av elektronikprodukter 
från Storbritannien respektive Sydafrika som Producent 1 respektive Producent 2. 
Representanten från forskningsinstitutet benämns Forskaren och konsulten som också hade en 
projektledarroll i projektet benämns Projektledaren.  

4.1 Specifika aspekter hos informella aktörer som upplevs utgöra huvudsakliga 
utmaningar 
Fallstudien pekar på att det finns åtskilliga aspekter av den informella sektorn som formella 
aktörer upplever utgör utmaningar att implementera projekt för hållbar utveckling av 
elavfallshantering i utvecklingsländer. Sammantaget berör de olika aspekterna som 
respondenterna lyfter fram flertalet av de karaktärsdrag som ingår i teoretiska beskrivningar 
av den informella sektorn, som exempelvis att denna verksamhet i stor utsträckning sker 
småskaligt med bristfällig teknik till låga kostnader utanför formella lagar och skattesystem 
(Wilson et al. 2005, s. 797).  
Detta skulle kunna tolkas som att den informella sektorn i sin helhet utgör en utmaning för att 
genomföra projekt som kräver samarbeten mellan den formella och informella sektorn. Denna 
utmaning skulle i sin tur kunna hänföras till den övergripande orsaken att effektivt samarbete 
kan vara svårt att få till mellan två grupper som i många avseenden fungerar på mycket olika 
sätt. Teoretiskt sett utgör ju nämligen den informella och formella sektorn ett begreppspar 
som i mångt och mycket är varandras motsatser (Guha-Khasnobis et al. 2006, s. 1). 
Vid en närmare granskning av det empiriska materialet kan emellertid ett par mer specifika 
aspekter av den informella sektorn urskiljas vilka respondenterna upplever utgör huvudsakliga 
utmaningar. En utbredd kortsiktighet och brist på efterlevnad av lagar bland informella 
aktörer skulle i en sammanfattande tolkning kunna beskriva dessa aspekter. Vidare skulle 
dessa aspekter kunna härledas till både överlevnads- och inkomststrategier, vilka enligt 
befintlig teori utgör de huvudsakliga två drivkrafterna bakom marknadsaktiviteter inom den 
informella sektorn (The World Bank Group n.d.). 

Kortsiktighet i attityder och agerande bland informella aktörer skulle kunna hänföras till 
strategier för överlevnad. Det är uppenbarligen svårt att tänka och agera långsiktigt så länge 
morgondagens överlevnad inte är säkrad. Exempelvis bekräftar Forskaren detta när han 
understryker att de flesta människorna inom den informella sektorn är så fattiga att deras 
tillvaro kantas av att överleva dag för dag. 
Likaså berättar Projektledaren hur han upplever att informella aktörer styrs av kortsiktighet 
genom att de är ovilliga att förändra deras arbetsmetoder när detta på kort sikt kan innebära 
mindre inkomster. På ett liknande sätt kan också det egenintresse och brist på 
helhetsperspektiv hos den informella sektorn som Producent 1 och 2 upplever är 
problematiska aspekter tolkas som överlevnadsstrategier. Med små ekonomiska marginaler 
blir perspektiven snäva till att fokusera på sådana aktiviteter som för stunden bäst gynnar den 
egna överlevnaden.  

Brist på efterlevnad av lagar kan på ett motsvarande sätt tolkas som sprunget ur 
inkomststrategier. Exempelvis anser Producent 1 att informella aktörer avsiktligt överträder 
lagar och Projektledaren upplever att informella aktörer medvetet försöker undvika skatter 
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och myndighetskontroller. Försök att undkomma formella krav och beskattning på detta sätt 
skulle alltså kunna betraktas som ett uttryck för försök att minska kostnader och öka 
inkomster. Gällande brist på efterlevnad av lagar identifierar därtill flera respondenter och 
projektdokumentationen att problematiken inte bara ligger i att informella aktörer inte följer 
lagar, utan också i de brister som finns hos lokala myndigheter att se till att dessa lagar följs.  

4.2 Uppfattningar om formalisering och om den informella sektorns roll i 
hållbara lösningar 
Resultaten från fallstudien tyder på att det råder delade uppfattningar bland olika formella 
aktörer om huruvida formalisering av den informella sektorn är en förutsättning för hållbar 
utveckling av elavfallshantering i utvecklingsländer. Vid en första tolkning av 
respondenternas svar framgår att de två intervjuade producenterna upplever att formalisering i 
sig inte är en självklar förutsättning för hållbar utveckling av elavfallshantering, medan övriga 
två formella aktörer tvärtom upplever att detta är en förutsättning.  

Dessa delade meningar hos respondenterna i fallstudien har likheter med de 
meningsskiljaktigheter kring formalisering som återfinns i litteraturen. Den informella sektorn 
beskrivs i teorin som verksamhet som exempelvis är arbetsintensiv och okontrollerad med 
ofta både bristfällig utrustning och jobbsäkerhet (Wilson et al. 2005, s. 797). Utifrån detta kan 
formalisering betraktas som en förutsättning för såväl förbättrad mänsklig levnadsstandard, 
genom att arbetsrättsvillkor ger tillgång till socialt skydd, som för förbättrad miljö, genom att 
lämplig och säker utrustning kan både begränsa utsläpp av farliga material och öka 
återvinningen av värdefulla material.  

Trots att formalisering ur teoretisk synvinkel är övervägande fördelaktig, är däremot verklig 
realisering av formalisering inte sällan problematisk. Om inte formaliseringsprocessen är 
situationsanpassad, kan förstås samt inte innebär alltför stora kostnader för dem som ska 
genomgå processen, anses formalisering inte vara möjlig (World Bank 2012, s. 213).  

Inom elavfallshantering i utvecklingsländer betraktas det till och med som en direkt ohållbar 
lösning att tvärt formalisera den informella sektorn (Chi et al. 2010, s. 732). Detta eftersom 
den informella sektorn trots allt lyckas skapa möjligheter till försörjning och överlevnad för 
människor när det råder brist på lämpliga formella alternativ (Wilson et al. 2006, s. 802). 
Denna problematik, att formalisering i teorin är fördelaktig men i praktiken ofta svår att 
realisera, skulle kunna förklara respondenternas delade uppfattningar kring huruvida 
formalisering är en förutsättning för hållbar utveckling. 
Vid en djupare granskning av respondenternas synsätt på formalisering och på den informella 
sektorns roll i hållbara lösningar framgår dock att deras uppfattningar överlag är i linje med 
varandra. Huruvida formalitet är en förutsättning för hållbar utveckling och huruvida den 
informella sektorn kan ingå i hållbara lösningar verkar alltså vid en djupare analys inte kunna 
besvaras med ett enkelt ja eller nej. Ställningstagandet i dessa frågor framgår som mer 
komplicerat än så och som beroende av antaget tidsperspektiv och av olika associerade 
förutsättningar. 

Producenterna som menar att formalitet per se inte nödvändigtvis är en förutsättning för 
hållbar elavfallshantering anger exempelvis båda att det krävs vissa förändringar av 
nuvarande förhållanden kring informella aktörer för att nå hållbara lösningar. Producent 1 
menar att en förutsättning för hållbara lösningar är att informella aktörer förändrar sina 
attityder och beteenden och att de själva måste ha en vilja att göra dessa förändringar. Vidare 
hänvisar Producent 1 till sitt företags syn på hållbar elavfallshantering, enligt vilken 
informella aktiviteter stegvis övergår till mer formella. Hållbara lösningar genom en successiv 
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övergång från informella till formella aktiviteter tyder på att Producent 1 och hans företag i ett 
långsiktigt hållbarhetsperspektiv anser att den informella sektorn bör formaliseras. 
På ett snarlikt sätt menar Producent 2 att en förutsättning för att nå hållbara lösningar är att 
lämpliga standarder och regelverk finns för alla steg i återvinningskedjan och att system finns 
etablerade som kontrollerar att sådana standarder och regler upprätthålls. Att etablera 
standarder och kontrollsystem är typiskt formella metoder, varför även Producent 2 skulle 
kunna tolkas stötta en successiv formaliseringsprocess av den nuvarande informella 
elavfallshanteringen. 
Forskaren menar också att en hållbar lösning bör innefatta en successiv integration av den 
informella och formella sektorn där informella aktiviteter gradvis transformeras till att bli mer 
formella. Ur hållbarhetssynvinkel påpekar han att vissa inledande steg av återvinningskedjan 
såsom insamling, sortering och viss demontering med fördel kan bedrivas inom den 
informella sektorn så som den fungerar idag.  

Liksom Forskaren påpekar Projektledaren att informella arbetare är väl lämpade att utföra 
återvinningssteg såsom insamling. Men Projektledaren tar tydligt ställning för att formalitet är 
en förutsättning för hållbara lösningar. Utifrån resonemangen ovan skulle han kunna tolkas 
inneha det mest långsiktiga perspektivet i frågan. Samtidigt skulle hans tydliga 
ställningstagande i frågan kunna tolkas som så att en hållbar lösning inte kan vara mer eller 
mindre hållbar, utan att en lösning istället är antingen hållbar eller ohållbar.  

Utifrån detta perspektiv är det uppenbart att den informella sektorns kortsiktighet inte är 
förenlig med hållbarhet eftersom såväl ordet hållbarhet som begreppet hållbar utveckling 
anspelar på något som är långsiktigt varaktigt. Mot bakgrund av att det nuvarande växande 
globala elavfallsproblemet är allmänt accepterad att vara en ohållbar situation krävs således 
en förändring för att nå en istället hållbar situation.  
Projektledaren anser att det är svårt att åstadkomma sådana typer av förändringar när 
människor arbetar enskilt och enbart i eget intresse. Detta kan tolkas som så att om enskilda 
individer arbetar oorganiserat så kommer deras viljor och arbetsinsatser att spreta och dra och 
olika håll och den totala situationen blir stagnerande. För att åstadkomma betydande 
förändring krävs att arbetsinsatser förenas och organiseras i tydlig riktning. Eftersom detta 
generellt karaktäriserar formella aktiviteter skulle det kunna anses förklara Projektledarens 
övertygelse att hållbara lösningar förutsätter formalisering. 

Respondenternas synsätt och resonemang enligt ovan har klara likheter med de resonemang 
och modeller för hållbara lösningar som framställs i teorin. I befintlig teori förespråkas ju 
nämligen en successiv integration av den informella sektorn i formella system (Chi et al. 
2011, s. 733). En sådan integration antyder att ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv ingår 
inte den informella sektorn i hållbar elavfallshantering, men att en sådan formalisering kräver 
mycket tid och resurser och därmed bäst implementeras på ett successivt sätt.  

Flera respondenter har vidare kommenterat att insamling och demontering kan göras effektivt 
och hållbart med enkla och manuella metoder. På så sätt är det förenligt med hållbar 
utveckling att dessa steg av återvinningskedjan, se Figur 4, även fortsättningsvis utförs i 
utvecklingsländer. Dessa återvinningssteg utsätter inte människor och miljö för alltför 
allvarliga skador samtidigt som de skapar möjligheter till försörjning för många fattiga 
människor. Figur 6 visar exempel på manuell demontering av elavfall. 
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Figur 6. Manuell demontering av elavfall, Agbogbloshie, Ghana. 

Dessa resonemang stämmer väl överens med den lösningsmodell för hållbar utveckling som 
förespråkas i teorin enligt avsnitt 3.4. Inom överskådlig framtid utförs nämligen enligt denna 
lösningsmodell inledande steg av återvinningskedjan av den informella sektorn i 
utvecklingsländer medan senare steg bedrivs inom formell sektor i industrialiserade länder 
(Wang et al. 2012, s. 2134).  
Att de senare stegen anses behöva utföras inom formell sektor motiveras av att dessa steg 
kräver mer sofistikerade metoder och teknik för att förhindra läckage av giftiga kemikalier 
och för att öka mängden återvunnet material (ibid.). Respondenterna i fallstudien har inte 
explicit angett att de anser att senare återvinningssteg bör utföras inom formell sektor, men 
det skulle kunna tolkas som underförstått i och med att de anger att informell verksamhet bör 
begränsas till de inledande återvinningsstegen samt att de delar uppfattningen om att 
formalisering bör vara det långsiktiga målet för hållbar utveckling. 

4.3 Förslag på en utvecklad lösningsmodell för hållbar utveckling av 
elavfallshantering i utvecklingsländer med avseende på informell och formell 
sektor 
Formella aktörers upplevelser och synsätt om den informella sektorns roll i hållbar utveckling 
av elavfallshantering faller alltså enligt föregående avsnitt väl in i den lösningsmodell som 
förespråkas i teorin enligt avsnitt 3.4. I tidigare studier har det emellertid noterats att det finns 
lite dokumenterad information om interaktionen mellan informella och formella aktörer i 
samband med elavfallshantering i utvecklingsländer (Chi et. al. 2010, s. 732).  

Resultatet från denna fallstudie skulle möjligtvis kunna utgöra ett litet bidrag till litteraturen i 
detta avseende. Fallstudiens resultat skulle möjligtvis också kunna sammanfattas eller skissas 
i en utvecklad variant av befintlig förespråkad lösningsmodell, se Figur 7. I denna utvecklade 
lösningsmodell länkas förslagsvis befintlig lösningsmodell ihop med de aspekter hos den 
informella sektorn som i praktiken upplevs utgöra huvudsakliga utmaningar för hållbar 
utveckling.  
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Figur 7. Förslag på utvecklad lösningsmodell för hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer (baserad på Wang et al. 2012, s. 2134 och Schluep et al. 2009, s. 13). 

Detta komplement skulle kunna berika befintlig lösningsmodell genom att utmaningar 
gällande mänskliga aspekter tillfogas de organisatoriska aspekter som lösningsmodellen 
innehåller. Förhoppningsvis kan det underlätta praktisk implementering av den teoretiska 
lösningsmodellen genom en ökad medvetenhet och förståelse för potentiella utmaningar i det 
praktiska arbetet. I sin tur skulle detta kunna skapa förbättrade förutsättningar att dessa 
utmaningar i tidigt skede ges särskilt fokus och bemöts på ett proaktivt och konstruktivt sätt. 
 
5. Slutsatser 
Syftet med denna studie var enligt avsnitt 1.2 att undersöka hur olika aktörer inom den 
formella sektorn som arbetar med projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer upplever den informella sektorns roll i detta arbete. Med utgångspunkt i 
studiens syfte har denna studie sedan genom en fallstudie sökt besvara frågeställningarna:   

• Finns det några särskilda aspekter av den informella sektorn som utgör huvudsakliga 
utmaningar i genomförandet av projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer? 

• Mot bakgrund av dessa eventuella utmaningar, är det möjligt för den informella 
sektorn att ingå i hållbara lösningar för det växande globala elavfallsproblemet? 

Slutsatsen gällande studiens första frågeställning är att ja, det finns särskilda aspekter av den 
informella sektorn som upplevs utgöra huvudsakliga utmaningar, och att dessa 
sammanfattningsvis kan beskrivas som utbredd kortsiktighet och brist på efterlevnad av lagar. 
Respondenterna i fallstudien lyfte fram flera olika aspekter, men efter sammanställning och 
analys av detta resultat identifierades alltså dessa två specifika aspekter som särskilt 
utmärkande. Dessa aspekter kan sedan i sin tur tolkas ha ursprung i överlevnads- respektive 
inkomststrategier, vilka är de två huvudtyper av drivkrafter som enligt teorin kännetecknar 
informella marknadsaktiviteter.  
Kortsiktigheten ger sig uttryck i att många informella arbetare lever dag för dag och arbetar 
enskilt. Denna kortsiktighet och obenägenhet att agera långsiktigt kan i många fall hänföras 
till vad som alltså enligt teorin beskrivs som överlevnadsstrategier, det vill säga att många 
informella arbetare är så fattiga att varje dag är en kamp för överlevnad.  
Bristen på efterlevnad av lagar kan på ett motsvarande sätt hänföras till vad teorin beskriver 
vara inkomststrategier. Den yttrar sig exempelvis i att vissa informella arbetare bryter mot 
gällande lagar och överenskommelser och medvetet håller sig undan olika former av 
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kontroller och formella avgifter, samt att lokala myndigheter i bristande utsträckning ser till 
att befintliga lagar efterlevs. 
Slutsatsen för studiens andra frågeställning är antaget tidsperspektiv påverkar uppfattningen 
om huruvida den informella sektorn kan ingå i hållbara lösningar. Respondenterna i 
fallstudien hade olika uppfattningar i denna fråga, men efter en analys i relation till teoretiska 
perspektiv kan dessa uppfattningar härledas till vilket tidsperspektiv respondenterna betraktat 
och besvarat frågan på. Både resultaten av fallstudien och teoretiska resonemang pekar på att i 
ett långsiktigt perspektiv kan den informella sektorn inte ingå som en del av hållbara 
lösningar på det globala elavfallsproblemet, medan den i ett kortsiktigt perspektiv måste 
integreras i sådana lösningar.  
Enligt såväl empiri som teori bör ur hållbarhetshänseende den långsiktiga strävan vara att 
formalisera informella aktiviteter. För att kunna kontrollera och säkerställa att 
elavfallshantering sker hållbart både socialt, miljömässigt och ekonomiskt anses det vara 
nödvändigt med formell verksamhet. Samtidigt finns en acceptans att den informella sektorn 
är så utbredd att en formaliseringsprocess är komplicerad och kräver mycket tid och resurser 
och därför är svår att åstadkomma inom kort tid. Av denna anledning måste den informella 
sektorn kortsiktigt ingå i hållbara lösningar där informella ohållbara aktiviteter stegvis 
integreras och transformeras till att bli hållbara och formella. 
Inom en överskådlig framtid betraktas en lämplig lösningsmodell vara att dela upp de olika 
stegen i återvinningskedjan parallellt med att informella aktiviteter gradvis transformeras till 
att bli formella. Denna lösningsmodell beskrivs i sin helhet i teorin men stöds också av 
fallstudiens resultat och respondenternas resonemang kring hållbara lösningar.  
Enligt lösningsmodellen sker insamling och demontering i utvecklingsländer inom den 
informella sektorn, eftersom enkla manuella metoder är effektiva för sådant arbete samtidigt 
som fattiga människor ges försörjningsmöjligheter. Senare steg i återvinningskedjan sker 
sedan i industrialiserade länder. Där finns avancerad teknik och kompetens finns för att 
säkerställa att giftämnen ej läcker ut och skadar människor och miljö, samt för att se till att så 
mycket material som möjligt återvinns och kan komma till nytta i nya produkter. 
 
6. Diskussion 
Denna studies resultat och slutsatser begränsas i generaliserbarhet då det är en kvalitativ 
studie där valet av fallstudie och undersökningsgrupp baserades på tillgänglighet. Studien kan 
alltså inte anses representativ för en större helhet av liknande projekt. För att möjliggöra ökad 
generaliserbarhet behöver fler liknande fallstudier göras. 

Vidare är denna studie avgränsad till att enbart undersöka valda frågeställningar ur formella 
aktörers perspektiv, se avsnitt 1.3. Detta utgör också en väsentlig begränsning hos studien 
eftersom det ger ett ensidigt perspektiv på upplevda utmaningar i förhållandet mellan 
informell och formell sektor. För en bättre helhetsförståelse för relationen mellan de två 
sektorerna bör givetvis även informella aktörers perspektiv vägas in.  
Ett förslag till framtida studier är därför att undersöka vad informella aktörer upplever utgör 
de huvudsakliga utmaningarna i förhållandet till formella aktörer. Det skulle också vara 
intressant att ta reda på hur informella aktörer upplever de hållbara lösningar som förespråkas 
i teorin och av formella aktörer. Det vore med andra ord intressant att ta reda på hur de ser på 
att successivt integreras i mer formella system och vad de anser om lösningsmodellen att 
inom överskådlig framtid dela upp de olika stegen i återvinningskedjan.  
Trots ovan nämnda begränsningar, och så länge dessa begränsningar hålls i åtanke, så skulle 
denna studie i viss mån kunna fungera som källa för nya insikter för producentföretag och 
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andra formella aktörer som i framtiden ska arbeta med projekt liknande det studerade 
fallstudieprojektet. Kvalitativa studier karakteriseras av de ofta kan leda till fördjupade 
förståelse av företeelser och fenomen (Patel et al. 2007, s. 106). Genom att denna studie har 
samlat in upplevelser från olika personliga och professionella perspektiv, samt sedan jämfört 
dessa i relation till varandra och till teori, skulle den kunna betraktas bidra till sådan fördjupad 
förståelse inom det studerade ämnesområdet. 
Vid litteraturstudierna i samband med denna studie framgick det att ämnesområdet 
elavfallshantering i utvecklingsländer är väl studerat ur flera hållbarhetsperspektiv. De 
utbredda miljömässiga, sociala och ekonomiska bristerna har i många olika studier 
uppmärksammats, undersökts och dokumenterats. Gällande hur olika aktörer uppfattar det 
verkliga arbetet att försöka komma till rätta med dessa brister visade sig däremot vara studerat 
i mindre omfattning. En förhoppning med denna studie är således att kunna bidra till att denna 
kunskapslucka kan minska något eftersom studien fokuserat just på att undersöka förhållandet 
mellan informell och formell sektor.  
Framförallt kan studien förhoppningsvis bidra till ökad medvetenhet och förståelse för 
aspekter som utgör huvudsakliga utmaningar för att uppnå hållbar elavfallshantering. Med 
ökad medvetenhet och förståelse kan i sin tur förhoppningsvis potentiell frustration minska 
och tålamodet öka i framtida projekt som liknar det studerade fallstudieprojektet. Även om 
sådana insikter i sig inte löser det växande globala elavfallsproblemet, så kan de kanske bidra 
till ett litet, litet steg i positiv riktning.  
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Bilaga 1.  Beskrivning av studerat fallstudieprojekt 
Det studerade projektet syftade till att bidra till hållbar utveckling av elavfallshantering i 
utvecklingsländer och minska de problem som idag är förknippad med denna hantering. De 
olika formella aktörer som samarbetat i projektet var fem olika multinationella 
producentföretag inom elektronikindustrin, ett svenskt konsultföretag specialiserat på 
råmaterial, en ghanesisk statlig myndighet, en ghanesisk icke-statlig organisation, ett 
schweiziskt forskningsinstitut inom materialvetenskap, ett svenskt smältverk och ett skotskt 
återvinningsföretag.  

Projektets övergripande mål var att minska klimatpåverkan, fattigdom och de skador som 
nuvarande former av elavfallshantering orsakar människor och miljö. Projektet riktades 
specifikt till de människor som arbetar med elavfallshantering på soptippen Agbogbloshie 
utanför Ghanas huvudstad Accra. Figur 1 illustrerar hur arbetet där ofta kan se ut. 
 

 
Figur 1. Soptippen Agbogbloshie där människor inom den informella sektorn öppet bränner 
plastisolerade kablar för att utvinna koppar. 

Uppskattningsvis arbetar omkring 3000 människor på denna soptipp med att samla in, 
demontera och bränna elavfall som dumpats eller sålts till olika mellanhänder på soptippen. 
Majoriteten av de människor som utför själva återvinningen är mycket fattiga och tillhör 
Ghanas informella sektor.  

Enligt projektets uppdragsbeskrivning kan klimatpåverkan minska genom att öka mängden 
återvunna sekundära råmaterial eftersom det krävs betydligt mindre energi att utvinna 
metaller ur sådana råmaterial än ur primära råmaterial från gruvbrytning. Vidare beskriver 
uppdragsbeskrivningen att fattigdomen kan minska och arbetsförhållandena förbättras genom 
att arbetarna inom den informella sektorn får ökad medvetenhet om riskerna och bristerna 
med nuvarande metoder, samtidigt som de får ökad kännedom om och förbättrade färdigheter 
att använda alternativa metoder som både är säkrare och ökar mängden material som de kan 
återvinna och sedan sälja för ökad inkomst.  

För att uppnå målen har projektet enligt sin projektdokumentation genomfört aktiviteter i 
form av bland annat upplysnings- och utbildningsprogram för de informella arbetarna, 
tillhandahållit lämplig utrustning samt genomfört utredningar om hur lokala aktörer på egen 
hand i framtiden kan samordna arbete för hållbar hantering av elavfall. Figur 2 visar exempel 
på hur utbildning och utrustning kan bidra till mer lämpliga och säkra metoder för 
elavfallshantering. 
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Figur 2. Utbildning och utrustning för säkrare och effektivare metoder är ett steg i riktning mot 
minskad klimatpåverkan och minskad fattigdom inom elavfallshanteringen i Ghana.  

Enligt projektets delrapporter har projektet gjort framsteg men samtidigt har ett flertal 
utmaningar identifierats som försvårat projektgenomförandet och måluppfyllelsen. För det 
första har arbetare inom den informella upplevts ovilliga att ge tillförlitliga uppgifter om 
volymer och inkomster, vilket är information som projektet efterfrågat för att kunna kartlägga 
nuvarande situation och utveckla strategier och stödprogram för hållbar utveckling av 
elavfallshanteringen vid Agbogbloshie.  

En annan utmaning som noterats i projektdokumentationen är att arbetarna vid Agbogbloshie 
inte följer statliga och lokala lagar och regelverk. Ytterligare en identifierad utmaning är 
bristen på tillsyn och verkställande av lagar från de ghanesiska myndigheternas sida.  
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Bilaga 2.  Sammanställning av intervjusvar från fallstudien 
I denna bilaga sammanställs intervjusvaren från fallstudien. För att underlätta presentationen 
av detta intervjuresultat benämns representanterna från de globala producenterna av 
elektronikprodukter från Storbritannien respektive Sydafrika som Producent 1 respektive 
Producent 2. Representanten från forskningsinstitutet benämns Forskaren och konsulten som 
också hade en projektledarroll i projektet benämns Projektledaren.  
 
Frågeställning 1: Finns det några särskilda aspekter av den informella sektorn som utgör 
huvudsakliga utmaningar i genomförandet av projekt för hållbar utveckling av 
elavfallshantering i utvecklingsländer? 
Enligt Producent 1 finns det två aspekter hos den informella sektorn som utgör utmaningar för 
att genomföra projekt för hållbar utveckling av elavfallshantering. För det första är det 
kombinationen av att arbetare inom den informella sektorn bryter mot gällande lagar och att 
myndigheterna inte övervakar efterlevnaden av dessa lagar. Exempelvis förekommer öppen 
förbränning trots att det är förbjudet enligt lag. Producent 1 tror att myndigheternas uteblivna 
agerande kan bero på att de inte ser några alternativa sysselsättningar för de fattiga informella 
arbetarna. Den andra aspekten som Producent 1 ser som en utmaning är det utbredda 
egenintresset. Han upplever att många människor bara intresserar sig för aktiviteter som ger 
dem själva inkomster eller på annat sätt gynnar dem själva. 
Producent 2 menar att en aspekt hos den informella sektorn som utgör en huvudsaklig 
utmaning är att informella aktörer saknar helhetsperspektiv genom att de bara intresserar sig 
för en begränsad andel materialfraktioner för vilka det finns en tydlig marknad. Vidare menar 
Producent 2 att aktörer inom den informella sektorn inte själva har incitament att förbättra 
nuvarande bristfälliga ohållbara metoder.  

Ur Forskarens perspektiv samverkar flertalet aspekter hos den informella sektorn till att skapa 
utmaningar. Aspekter som Forskaren betonar är bristfällig kunskap och medvetenhet, vilket 
leder till skadliga processer för människor och miljö, samt brist på tillgång till teknisk 
utrustning och formella affärsnätverk, vilket gör många informella arbetare sårbara och 
lättutnyttjade av både formella och andra informella aktörer. Att kontroll av efterlevnad av 
lagar och regler inte når den informella sektorn identifierar han som en annan problematisk 
aspekt.  
Därtill menar Forskaren att på grund av att informella sektorn arbetar till låga kostnader är det 
svårt för enskilda aktörer som övergår till formella och mer hållbara verksamhetsformer att 
vara konkurrenskraftiga, eftersom en sådan övergång åtminstone till en början är förknippad 
med högre kostnader. Dessutom understryker Forskaren att den informella sektorn till största 
del utgörs av de fattigaste av de fattiga där att få ihop mat för dagen går före både deras egen 
hälsa och att skydda miljön. 
Enligt Projektledaren är brist på öppen och ärlig kommunikation från informella aktörer en 
aspekt som utgör en utmaning. Han refererar till upprepade erfarenheter av att informella 
aktörer inte handlar som de talar efter att de har talat med formella aktörer om fördelar med 
formalisering. En anledning till att detta tror han kan vara att de vill undkomma att behöva 
betala skatter samt undkomma att behöva kontrolleras av myndigheter. Han berättar också att 
de sedan försvarar sig med att de inte har några alternativ till att till exempel återvinna koppar 
genom öppen förbränning. Projektledaren menar att detta givetvis inte stämmer, men att 
informella arbetare är ovilliga att förändra sina metoder eftersom det kan innebära mindre 
inkomster på kort sikt. 
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Frågeställning 2: Mot bakgrund av dessa eventuella utmaningar, är det möjligt för den 
informella sektorn att ingå i hållbara lösningar för det växande globala elavfallsproblemet? 
Producent 1 tror inte att formalitet är en förutsättning för hållbar utveckling av 
elavfallshantering. Det han däremot tror är en förutsättning för sådan utveckling är en aktiv 
vilja att förändra ohållbara metoder. Han refererar till möten med informella arbetare där 
dessa arbetare berättade att det var lättare att bränna bort PVC-isoleringen från kopparkablar 
än att ta bort den med kabelskalare eller liknande verktyg. För Producent 1 var detta ett 
uttryck för brist på vilja att förändra nuvarande ohållbara metoder baserad på att en sådan 
förändring skulle kräva mer ansträngning för att få ihop samma dagsverk. Han upplevde det 
som uppenbart att dessa informella arbetare ville ta enklaste vägen att tjäna pengar snarare än 
att satsa på mer hållbara alternativ, trots att möjliga inkomster för ren kopparkabel kan 
överstiga motsvarande inkomster från bränd kabel.  
Vidare refererar Producent 1 till sitt företags syn på informella sektorns roll inom hållbar 
elavfallshantering. Denna syn bygger på en modell där incitament ges till den informella 
sektorn att samla in och leverera elavfall till en formell återvinningsanläggning där elavfallet 
hanteras med lämpliga och säkra tekniker. Enligt denna modell antas den informella sektorn 
minska i storlek över tid och successivt ersättas av formella grupper som bedriver samma 
verksamhet men som insett att tillräckliga inkomster kan genereras på hållbara sätt. Emellertid 
betonar Producent 1 att denna modell kräver resurser som säkerställer att regelverk för utökat 
producentansvar upprätthålls på så att alla materialfraktioner omhändertas och hanteras på 
lämpligt sätt, även sådana materialfraktioner som är kostsamma att hantera med anledning av 
att de exempelvis innehåller miljöfarliga kemikalier. 
Producent 2 anser definitivt att den informella sektorn kan vara en del av en hållbar lösning på 
befintliga elavfallsproblem i utvecklingsländer. Han tycker till och med att den informella 
sektorn måste vara en del av en sådan lösning. Däremot menar han att en förutsättning för 
hållbar elavfallshantering är att lämpliga standarder och regelverk etableras för alla steg i 
återvinningskedjan, och att system finns på plats för att säkerställa att dessa standarder och 
regler följs. Vidare anser han att arbete krävs för att skapa marknader för alla 
materialfraktioner och att rättvisa marknadskrafter bör driva arbetet framåt snarare än skatter. 
Han understryker att elavfall bör betraktas som en värdefull resurs snarare än som avfall. 
Ur ett långsiktigt perspektiv menar Forskaren att den informella sektorn inte ingår i hållbara 
lösningar. Samtidigt menar han att det inte är en hållbar lösning att direkt ersätta den 
informella sektorn av ett formellt system då detta skulle innebära förlust av i många fall 
livsnödvändiga, om än små, inkomster för de människor som idag är verksamma inom 
informella system. En hållbar lösning menar han istället bygger på att integrera den informella 
sektorn i lösningar som har strategin att gradvis transformera denna sektor från informell till 
formell status. Emellertid poängterar han vikten av att beräkna och inkludera kostnaderna 
förknippade med formella strukturer redan från början i sådana lösningar för att dessa 
lösningar ska vara möjliga. Vidare menar Forskaren att insamling, sortering och viss 
demontering är steg av återvinningskedjan för elavfall som den informella sektorn lämpar sig 
väl att bedriva utan att medföra skador på människor och miljö.  

Projektledaren menar bestämt att den informella sektorn inte kan vara en del av en långsiktigt 
hållbar lösning. Han menar tvärtom att hållbara lösningar elavfallshantering endast kan 
erhållas i en formell miljö. Även om informella aktörer ofta är utmärkta insamlare av elavfall 
bör deras verksamhet begränsas till just sådana saker som insamling. Projektledarens 
uppfattning är att så snart informella arbetare börjar bearbeta elavfallet så bryr de sig bara om 
att återvinna värdefulla materialfraktioner så som koppar medan de behandlar mindre 
värdefulla och kostsamma materialfraktioner på direkt olämpliga sätt.  
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Projektledarens uppfattning är att så länge informalitet tillåts kommer individer själva att 
bestämma vad de gör och inte gör, vilka materialfraktioner de bryr sig om och vilka de inte 
bryr sig om. Dessa individer kommer också bestämma själva vilka de arbetar med, vilket inte 
sällan inkluderar barn och gravida kvinnor. De bryr sig heller inte om att betala skatt eller att 
investera i långsiktiga lösningar. Projektledaren menar att problemet i detta sammanhang är 
att förändringar över kort tid är svåra att åstadkomma, eftersom det alltid är lättast att fortsätta 
att göra idag som igår. Det är alltså svårt att skapa incitament för förändring, även om dessa 
förändringar är fördelaktiga för alla i längre perspektiv, om det innebär stora kostnader på kort 
sikt för de individer som behöver genomföra förändringar. Projektledaren menar därför att så 
länge människor fortsätter att arbeta enskilt, vilket kännetecknar stora delar av den informella 
sektorn, så kommer verkliga förändringar och hållbara lösningar vara svåra att uppnå. 
 


