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Sammanfattning 
I ett samhälle där konsumtionen ökar i takt med att befolkningen ökar, ökar även uppkomsten av 
avfall. Eftersom jordens resurser är ändliga förvandlas avfallet till en viktig resurs, en resurs som 
måste tillvaratas för att säkra en hållbar framtid. Genom återvinning kan uppkommet avfall 
omhändertas på ett ansvarsfullt sätt och användas som råmaterial igen eller förbrännas för att 
utvinna energi. Återvunnet material bidrar inte bara till förbättrad miljö genom att bespara jordens 
resurser. Eftersom återvunnet material är mindre energikrävande att framställa, jämfört med 
jungfruligt material, bidrar det till minskad energiförbrukning och mindre utsläpp av växthusgaser. 
Det är därför viktigt med miljömedvetenhet för att återvinning skall bli en naturlig del i samtliga 
hushålls vardag. Med vetskap om vikten av återvinning formulerades följande frågeställning: Vilka är 
de faktorer som hittills lett till förbättringar inom återvinning, och kan dessa faktorer användas för 
att föra utvecklingen framåt ytterligare? 
 
Syftet med denna studie var att identifiera de faktorer som driver utvecklingen av återvinning i 
Sverige och tillsammans med frågeställningen besvarades även ett antal frågor. Vad gör att 
människor tar sig tid att återvinna? Vilka är de faktorer som styr utvecklingen av återvinning? Utöver 
dessa frågor diskuterades det även kring vilka av de uppmärksammade faktorer som kan fortsätta 
utveckla och driva återvinning framåt i Sverige. 
 
Arbetet begränsades till hur återvinning i Sverige ser ut, på grund av erhållen tidsram. För att besvara 
frågorna valdes att studera återvinning inom tre avfallskapande områden: återvinning av 
hushållsavfall, elektroniskt avfall och bilar. Vid inhämtandet av information har litteraturstudier 
använts, som exempelvis tidnings- och tidskriftsartiklar, vetenskapliga publikationer och 
miljörapporter. Webbreferensar har också använts, oftast i form av statistik från olika företag. 
 
Resultatet efter litteraturstudierna visade att följande tre faktorer är gemensamma för de tre 
avfallskapande områdena: 

• Lagstiftning. 
• Ekonomiska intressen. 
• Tillgänglighet och bekvämlighet. 

 
Utöver dessa faktorer har det även visat sig att moraliska och sociala normer påverkat återvinningen, 
framför allt inom hushållsavfall men till viss del inom de övriga områdena. Kontinuerlig utdelning av 
information bidrar också till förbättrade återvinningsresultat. Av dessa faktorer anses lagstiftning 
vara den huvudsakliga faktor som driver utvecklingen framåt och ekonomiska intressen samt 
tillgänglighet och bekvämlighet agerar mer som motivation för att återvinna.  



 

Abstract 
In a society where consumption increases alongside with the population, the waste generated also 
increases. Because Earth’s recourses are finite, waste turns into an important form of resource that 
has to be utilized in order to secure a sustainable future. Through recycling, waste can be disposed 
of in a responsible manner and be used as raw material again or be burned to recover energy. 
Recycled materials are not only contributing to an improved environment by sparing the Earth's 
resources. Since recycled materials consume less energy when produced, compared to virgin 
material, it contributes to lower energy consumption and lower greenhouse gas emissions. 
Environmental awareness is therefore important in order for recycling to become a natural part of 
every household’s everyday living. With knowledge of the importance of recycling, the following 
question at issue was formed: What are the factors that thus far have led to an improvement in 
recycling, and can these factors be used to promote progress even further? 
 
The purpose of this study was to identify the factors that drive the progress of recycling in Sweden 
and together with the question at issue a number of other questions were answered. What makes 
people take their time to recycle? What are the factors that control the development of recycling? In 
addition to these questions it was also discussed which of the noticed factors that can keep 
developing and driving recycling in Sweden forward. 
 
The work was limited to how recycling in Sweden looks, because of the obtained timeframe. To 
answer the questions, three waste-generating areas were chosen to be studied: recycling of 
household waste, electronic waste and cars. Information was collected through studies of literature, 
such as newspaper and magazine articles, scientific publications and environmental reports. The 
internet was also used to gather information, usually in the form of statistics from different 
companies. 
 
The acquired results after studying literature showed that the following three factors are common to 
the three waste-generating areas: 

• Legislation. 
• Economic interest. 
• Accessibility and convenience. 

 
In addition to these factors, it has also been shown that moral and social norms affect recycling, 
mainly within the household waste but to some extent in the other areas. Continuous distribution of 
information also contributes to improved recycling results. Of these factors, legislation is considered 
to be the main factor that promotes development while economic interest as well as accessibility and 
convenience act more as a motivation to recycle. 
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1 Inledning 
Under detta kapitel introduceras läsaren till arbetet och får en djupare bild av innehållet i rapporten. 
Här presenteras bakgrunden till rapporten, vilka begränsningar arbetet har och vilka metoder som 
används. 

1.1 Bakgrund 
I ett konsumtionssamhälle med en ökande befolkning, ökar uppkomsten av avfall. Mer konsumtion 
leder till en större avfallsmängd och mer än någonsin uppmärksammas vikten av återvinning. Ett 
klimat i förändring och det faktum att jordens resurser är ändliga gör avfallet till en viktig resurs, 
som måste omhändertas för att säkerställa en hållbar utveckling. En av de viktigaste aspekterna inom 
miljöpåverkan är klimatförändringen. För att undvika klimatförändring måste åtgärder vidtas för att 
minska utsläppet av miljöfarliga gaser. Ett sätt att uppnå detta är att minska den energi som 
förbrukas. Med återvinning minskar energiförbrukningen vid produktion eftersom brytandet av nytt 
råmaterial är mer energikrävande än att använda sig av återvunnet material. Återvinning är alltså inte 
bara viktigt för att bespara jordens resurser, men även för att minska energiförbrukningen vid 
tillverkning av råmaterial. För att tekniken för återvinning och andelen återvunnet avfall skall 
förbättras krävs att återvinningen blir en naturlig del i människors vardag. Cantu (2011) menar också 
att det är viktigt att undervisa och inspirera unga till att välja ingenjörsyrket för att utveckla 
återvinningsindustrin. I en studie av Qun Sun et al. (2012) har det förutspåtts att efterfrågan på de 
flesta råmaterial kommer att hinna tredubblas innan 2030. Medvetenheten för miljöpåverkan har 
ökat men kan fortfarande bli bättre. Med vetskapen om det tidigare nämnda och vikten av 
återvinning formulerades följande frågeställning: Vilka är de faktorer som hittills lett till förbättringar 
inom återvinning, och kan dessa faktorer användas för att föra utvecklingen framåt ytterligare? 

1.2 Syfte 
Genom litteraturstudier skall det undersökas hur återvinningen har utvecklats och förhoppningsvis 
förbättrats. Syftet är att försöka identifiera vilka de bakomliggande orsakerna till utvecklingen kan 
tänkas vara och om det finns tydliga orsaker, eller faktorer, som styr utvecklingen av återvinning för 
att sedan försöka svara på ett antal frågor. Vad gör att människor tar sig tid att återvinna? Vilka är de 
faktorer som styr utvecklingen av återvinning? Sedan skall det diskuteras huruvida de drivande 
faktorerna redan utnyttjade till fullo eller om kan de fortsätta tillämpas för att för utvecklingen 
framåt ytterligare. 

1.3 Begränsningar 
Detta arbete har genomförts med en begränsad tidsram. Det har lett till att vissa begränsningar har 
behövts ställas upp för att kunna utföra ett arbete med ett tillfredsställande resultat. Arbetet har 
begränsats till hur återvinningen i Sverige ser ut. Den givna tidsramen räcker inte till att studera 
större delar av världen och då anses Sveriges utveckling vara av störst intresse. En snäv tidsram har 
även gjort att den breda frågeställningen har valts att besvaras genom att studera några viktiga 
avfallsskapande områden. Bland de avfallsskapande områdena valdes återvinning av hushållsavfall, 
elektriskt avfall och bilar. Varför just de områden som presentats anses vara viktiga och valts att 
studera beskrivs i kapitel 2. 
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1.4 Metod 
Vid litteraturstudier har information om berörda ämnen sökts i huvudsak via internet, men också i 
tidningar och tidskrifter. Vid sökning via internet har huvudsakligen KTHB:s databas Primo 
använts. Information har också samlats via andra webbplatser, som till exempel hemsidor för olika 
företag i återvinningsbranschen. Från dessa webbplatser har mestadels statistik insamlats. Den 
information som insamlats har sedan studerats kritiskt och granskats med olika infallsvinklar för att 
undersöka om författarna har haft starka personliga åsikter eller om företag har haft bakomliggande 
ekonomiska intressen. Använda litteraturreferenser presenteras flytande i texten och webbreferenser 
kännetecknas av hakparenteser. 

1.5 Viktiga begrepp 
Under denna rubrik presenteras och beskrivs några viktiga begrepp som är nödvändiga att känna till 
och förstå för att på ett bra sätt kunna följa med och ta del av denna rapport. 

Resurseffektiv produktion 
Med resurseffektiv produktion menas i korthet att utnyttja de resurser som används på bästa sätt för 
att maximera de ekonomiska och socialt positiva resultaten som produktionen åstadkommer. Det 
finns flera olika saker som kan betraktas som en resurs, till exempel material, personal eller likvida 
medel. I denna rapport betraktas avfall som en resurs i form av råmaterial och energi, och genom att 
förbättra återvinningen kan Sveriges industrier uppnå en mer resurseffektiv produktion. 

Återvinning 
Det finns tre huvudsakliga typer av återvinning, dessa är materialåtervinning, energiåtervinning och 
biologisk återvinning. Med materialåtervinning menas tillvaratagandet av materialet i avfall genom att 
använda materialet igen. Detta sker genom materialet bryts ned och återställs till dess råa form, ett 
exempel på materialåtervinning är pantandet av aluminiumburkar. Energiåtervinning är utvinnandet 
av energin inom materialet genom att förbränna avfallet och ta tillvara på värmen. Biologisk 
återvinning sker genom att låta avfallet brytas ner biologiskt, till exempel genom kompostering eller 
rötning, för att sedan användas som gödsel eller biobränsle. Återanvändning är också en term som 
brukar kategoriseras under återvinning. Återanvändning innebär att avfallet används igen, utan att 
bearbeta avfallet något. 

Elektroniskt avfall 
I denna rapport definieras elektroniskt avfall som allt som drivs av batteri eller som har sladd som av 
någon anledning inte längre uppfyller sitt syfte. Det kan vara en lampa som inte längre lyser eller en 
dator eller TV som blivit utdaterad. I denna rapport ligger fokus främst på smått elektroniskt avfall. I 
den statistik som kommer att presenteras är allt elektroniskt avfall inräknat. 

Hushållsavfall 
Med hushållsavfall avses i denna rapport det avfall som insamlats från hushåll i hela Sverige. 
Däribland räknas kärl- och säckavfall, grovsopor såsom gamla möbler eller andra skrymmande 
föremål samt förpackningar och returpapper. Med kärl- och säckavall avses det avfall som i 
hushållen sorteras som brännbart och matavfall. 
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2 Tre avfallskapande områden 
De områden som valts att studera för att få en uppfattning om vilka drivare som leder till 
återvinning är hushållsavfall, elektroniskt avfall och bilåtervinning. Återvinning av hushållsavfall 
valdes att studera då detta område genererar stora mängder avfall. Det är dessutom en del av varje 
persons vardag och är därför ett viktigt område att belysa. Elektroniskt avfall valdes att studera 
eftersom det är en snabbt växande marknad och elektronik innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Det 
tredje valda området är återvinning av uttjänta bilar. Bilskrotningen genererar en stor mängd avfall 
varje år, framför allt metallskrot. Metall är de ämnen som sparar mest energi vid återvinning och 
därför anses detta område ha stor betydelse. 

2.1 Återvinning av hushållsavfall 
Definitionen av hushållsavfall finns att läsa under avsnitt 2.1.3. En hög utnyttjandegrad av det avfall 
som bildas i de Svenska hemmen hjälper företag till en mer resurs effektiv produktion. Genom att 
återvinna material slipper företag bryta eller utvinna nytt material vilket är mindre energikrävande 
och leder till mindre utsläpp av bland annat koldioxid. I Sverige används till exempel cirka 900 000 
ton returpapper för att producera nytt papper. 350 000 ton av detta kommer direkt från Sveriges 
hushåll [Miljödepartementet (2012)]. Enligt Nylund (2012) är Sverige ledande inom energiåtervinning. 
Detta kan ses som en resurseffektiv produktion där avfallet är resursen och energiutvinningen är 
produktionen. Under 2012 gick 2 270 650 ton hushållsavfall till energiåtervinning. Avfallet förbränns 
för att bli fjärrvärme och 2012 räckte den utvunna energin till att värma cirka 810 000 genomsnittliga 
villor i ett år [Avfall Sverige (2013)].  

Vad händer med avfallet? 
I Sverige används fyra primära behandlingsmetoder för det hushållsavfall som samlats in [Avfall 
Sverige (2013)]. 

• Materialåtervinning. 
Materialåtervinning innebär tillvaratagandet av materialet ur det förbrukade avfallet. 
Materialet används sedan igen och minskar behovet av att bryta eller producera nytt material. 
Exempel på avfall som kan materialåtervinnas är papper, förpackningar samt pantburkar och 
andra metallprodukter. 

• Biologisk återvinning. 
Det avfall som lätt kan brytas ned biologiskt, till exempel matavfall, går till biologisk 
återvinning. Genom antingen kompostering eller rötning av avfallet går det att utvinna 
energi och näring. 

- Kompostering. 
Mikroorganismer och syre bryter ner det biologiska materialet och utvecklar värme. 
Då nedbrytningen är klar kan komposten användas som bland annat gödsel. 

- Rötning. 
Mikroorganismer bryter i en syrefri miljö ned det biologiska materialet. Då 
nedbryningen är klar bildas biogödsel och biogas. Biogasen kan sedan användas som 
fordonsbränsle. 

• Energiåtervinning. 
Energiåtervinning innebär utvinnandet av energi ur avfallet. Detta görs genom att elda upp 
avfallet och ta tillvara på värmen. Den utvunna energin används till exempel för 
uppvärmning av hushåll genom fjärrvärme. 
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• Deponering. 
Behandlingsmetoden då avfall lämnas på tipp kallas deponering. Denna metod är den minst 
önskvärda och används bara då ingen annan metod går att tillämpa. Kakel och andra 
keramer är exempel på material som ofta deponeras. 

2.1.1 Utveckling 
Vilka förändringar har skett inom återvinning av hushållsavfall i Sverige? I figur 1 presenteras 
fördelningen av behandlingsmetoder för omhändertagandet av hushållsavfall i Sverige år 1975 samt 
2012 hämtat från Avfall Sverige (2013). 

 
Figur 1 Fördelning av behandlingsmetoder 1975 kontra 2012. 

 
Figur 1 illustrerar en enorm skillnad mellan de behandlingsmetoder som för hushållsavfall i Sverige 
var ledande 1975 respektive 2012. År 1975 var deponering den klart ledande behandlingsmetoden 
och år 2012 användes denna metod nästan ingenting. Till följd av att deponeringen gjort en sådan 
enorm minskning har alla de andra behandlingsmetoderna ökat. I figur 2 presenteras fördelningen av 
behandlingsmetoder och den totala mängd behandlat hushållsavfall i Sverige från 1994 till 2012 
hämtat från Avfall Sverige (2013). 

 
Figur 2 Diagram över fördelningen av behandlingsmetoder från 1994 till 2012. 

 
Genom att studera statistiken i figur 2 går det att se när stora förändringar har initieras. Deponering 
har haft en konstant nedgång sedan 1994. Kritiska punkter då deponeringen har börjat minska mer 
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än normalt kan uppmärksammas vid år 1994, 1997 och 2002. Det är också tydligt att mängden 
behandlat avfall sjönk något vid 2008. Den totala mängden avfall har ökat med cirka 23 % från 1994 
till 2012. Den biologiska återvinningen och energiåtervinningen har ökat varje år medan 
materialåtervinningen har ökat fram till och med 2004 vartefter den hållit sig relativt konstant. 
Energiåtervinningen tycks också ha haft en kraftig ökning år 2002. 
 
Ett annat exempel på en åtgärd som fört utvecklingen framåt i är att ändra typen avfallstaxa för 
hushållsavfall. Enligt Dahlén et al. (2009)  är det vanligast att taxan för hämtning av hushållsavfall är 
volymbaserad. Det innebär att fastighetsägarens debitering baseras på hämtningsintervall och kärlets, 
eller säckens, volym. Debiteringen påverkas alltså inte om kärlen är tomma eller fulla. Viktbaserad 
avfallstaxa, som börjat införas på flera håll runt om i landet, innebär istället att hushållsavfallet vägs 
vid tömning och fastighetsägaren betalar per kg avfall. I och med detta uppstår ett ekonomiskt 
intresse att minska avfallsmängderna oavsett hur mycket avfall som tidigare skapats. Enligt Avfall 
Sverige (2010) hade 30 kommuner i Sverige år 2009 ändrat till en viktbaserad avfallstaxa för kärl- och 
säckavfall och endast en av dessa kommuner har ändrat tillbaka till volymbaserad avfallstaxa. Enligt 
Jensen C (2011) uppkommer i Sverige i snitt 20 % mindre kärl- och säckavfall i kommuner med 
viktbaserad taxa jämfört med övriga kommuner. Enligt Schmidt et al. (2012) har kommuner i vissa fall 
upplevt att viktbaserad avfallstaxa lett till dumpning av avfall på annan plats och ökad nedskräpning, 
dock har dessa effekter upplevts som marginella eller till och med försumbara. 

2.1.2 Faktorer 
Efter litteraturstudier om återvinning av hushållsavfall anses följande faktorer haft stor betydelse för 
utvecklingen och ha stor betydelse för motivationen att återvinna. 

Lagstiftning 
Enligt Nylund (2012) är lagändringar en stor anledning till förändring inom återvinning. Några lagar 
kan knytas direkt till statistiken i figur 2. Den första maj 1994 utfärdades förordningen om 
producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205). Denna förordning reglerade producenternas 
skyldighet att samla in och ta hand om returpapper. Målet med denna förordning var att 75 
viktprocent av de tidningar som säljs i Sverige ska samlas in och sedan materialåtervinnas för att 
göra bland annat nya tidningar, alternativt tas hand om på annat miljömässigt godtagbart sätt. I och 
med denna förordning var det inte längre tillåtet att deponera tidningar, då detta inte är ett 
miljömässigt godtagbart sätt. Figur 2 visar att denna förordning ledde till minskad deponering och 
ökad materialåtervinning. Den tredje april 1997 utfärdades förordningen om producentansvar för 
förpackningar (SFS 1997:185). Syftet med denna förordning var att: 

• Förpackningar ska produceras så att deras volym och vikt inte blir större än vad produkten 
kräver för att upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå. 

• Producenter ska se till att det finns system för insamling av de förpackningsavfall som 
uppkommer. 

• Förpackningsavfallet som uppkommer ska tas hand om på ett miljömässigt godtagbart sätt. 
 
Studeras figur 2 konstateras att förordningen ledde till fortsatt minskning av deponering, samtidigt 
som materialåtervinningen och energiåtervinnigen ökade. Denna förordning byttes den första januari 
ut mot förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2006:1273). Den sjunde juni 2001 
utfärdades förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Denna förordning gjorde det 
olagligt att deponera utsorterat brännbart avfall. Genom att studera figur 2 syns det tydligt att denna 
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förordning hade en direkt effekt då deponeringen minskade avsevärt och energiåtervinningen ökade. 
Den 19:e november 2008 kom Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om 
upphävandet av vissa direktiv (2008/98/CE). Direktivet kallas även avfallstrappan, som presenteras 
i figur 3, och är en avfallshierarki som har till syfte att värna om miljön och folkhälsan genom att 
hämma de negativa effekterna som avfall producerar. 

 
Figur 3 Illustration av avfallstrappan [Lund (2013)]. 

 
Hierarkin följer nedan: 

1. Förebygga uppkomsten av avfall. 
Den högsta prioriteringen är att vidta åtgärder för att motverka uppkomsten av avfall. 
Genom att minimera uppkomsten av avfall minskas miljöpåverkan på bästa sätt. 

2. Återanvändning.  
Då avfall ändå genereras ska i första hand återanvändning tillämpas. Att återanvända 
uppkommet avfall kan i princip ses som att inget avfall uppkommit. 

3. Materialåtervinning. 
När det inte går att återanvända avfallet är nästa steg att återvinna materialet. 

4. Energiåtervinning, förbränning.  
Om avfallet inte går att materialåtervinna ska de energiåtervinnas. 

5. Deponering.  
Om inget av ovanstående alternativ går att åstadkomma måste det deponeras. 

Tillgänglighet och bekvämlighet 
Trots lagändringar om främst producentansvar kommer stor del av återvinningsbördan falla på 
hushållen som måste se till att avfallet sorteras upp och tas till en återvinningsstation. Enligt Ölander 
et al. (2006) är tillgängligheten av avfallsstationer en viktig faktor vid valet om att återvinna eller inte. 
En slutsats kan då rimligen dras att producentansvarslagarna kommer, utöver den press som sätts på 
producenterna, höja villigheten hos hushållen att återvinna till följd av att tillgängligheten av 
återvinningsstationer ökar. Ölander et al. (2006) menar att attityden till återvinning också är väldigt 
viktig. Det vill säga, det är viktigt att människor har hög miljömedvetenhet. De menar att en ökning 
av tillgängligheten inte kommer minska korrelationen som finns mellan attityden till återvinning och 
människors agerande. Trots en avsevärd förbättring i tillgänglighet kommer människors syn på 
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återvinning fortfarande påverka valet att återvinna till lika stor utsträckning som innan förbättringen. 
Enligt Halvorsen (2008) är även alternativkostnaden för tiden det tar att sortera och göra sig av med 
sitt avfall en betydande faktor då det kommer till återvinning. Det vill säga, sannolikheten att 
återvinna minskar om tiden som sortering och annat som krävs för att delta i återvinnandet tar upp 
anses kunna användas till något viktigare. Detta kan kopplas till tillgängligheten av 
återvinningsstationer, ifall hushållen kan lämna sitt avfall precis utanför dörren kommer det inte vara 
lika tidskrävande och sannolikheten att allt avfall sorteras och lämnas in kommer således öka. 

Normer 
Huruvida människor väljer att återvinna eller inte kan, precis som många andra val, kopplas till 
sociala och moraliska normer. Sociala normer innebär att som människa bry sig om, och agera 
utifrån, hur samhället uppfattas se på personen i fråga. Moraliska normer innebär att människor 
agerar utifrån hur de personligen ser på sig själva. Hage et al. (2009) listar en rad studier gjorda som 
styrker detta påstående och slutsatsen hos majoriten av dessa är att de moraliska normerna styr 
människor mest då det kommer till huruvida de återvinner eller inte. Människor vill ha en god 
självbild och försöker agera utifrån vad som ger dem gott samvete. Men det betyder inte att de 
sociala normerna inte spelar någon roll. Enligt Ford et al. (2003) har de sociala normerna större 
betydelse då valet angående återvinning är mer synligt än i de fall då de inte är det. Det vill säga, valet 
att återvinna eller inte blir mer influerat då större del av allmänheten är medvetna om detta val. 

Ekonomiskt intresse 
Enligt Jensen C (2011) är det främsta syftet med att införa en viktbaserad avfallstaxa att minska den 
totala avfallsmängden samt mängden kärl- och säckavfall genom att ekonomiskt uppmana till ökad 
källsortering av matavfall och återvinningsmaterial. Genom att källsortera debiteras fastighetsägaren 
inte för det utsorterade avfallet, som istället lämnas vid en avfallsstation och som i exempelvis 
Göteborg är upphämtning av matavfall avgiftsfritt. Ett ytterligare syfte är att få en mer balanserad, 
eller rättvis, debitering för omhändertaget avfall. Då avfallet istället betalas per kg anses detta av 
många vara mer rättvist. Det uppstår dock problem för bland annat äldre personer och personer 
med nedsatt rörlighet, då det kan vara en svårighet att ta sig till en återvinningsstation för att göra sig 
av med sitt källsorterade avfall. Trots att viktbaserad avfallstaxa skall agera som ett ekonomiskt 
styrmedel för att främja källsortering, verkar det mer fungera som ett verktyg för att nå ut till 
konsumenten med information. Vid en undersökning utförd av Schmidt et al. (2012) har de 
intervjuade haft liten eller ingen kunskap om huruvida viktbaserad taxa har påverkat dennes 
kostnader, trots det har avfallsmängderna minskat i genomsnitt 20 %. Detta tyder på att information 
om återvinning uppmärksammas bättre om kundens ekonomi på något sätt är inblandad. Även om 
ekonomin inte förändrats avsevärt hos dessa kunder anses detta som en ekonomisk motivation, 
eftersom det är pengar som väcker avfallslämnarens engagemang. 

2.2 Återvinning av elektroniskt avfall 
Definition av elektroniskt avfall finns att se under avsnitt 2.1.3. Enligt Gossart (2011) är elektroniskt 
avfall det avfall som växer mest inom EU just nu. Elektroniskt avfall är även en av de farligaste 
formerna av avfall ifall det inte tas om hand på rätt sätt, bland annat för att elektroniska produkter 
ofta innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor såväl som miljön. Exempel på 
elektroniskt avfall är 

• glöd- och lågenergilampor samt lysrör 
• batterier 
• datorkomponenter såsom, hårddisk, grafik- och moderkort samt bildskärmar 
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• mobiltelefoner 
• TV och radioapparater 
• batteridrivna leksaker 
• köksprodukter såsom brödrost, matberedare, våffeljärn. 

 
Enligt Widmer et al. (2005) uppskattas elektroniskt avfall generellt sett innehålla cirka 50 % järn och 
stål, 21 % plast, 13 % rostfria metaller, ädla metaller inkluderat, och resten glas, keramer eller 
gummi. Av dessa material är det metallerna som har den största miljöpåverkan. Detta på grund av 
att framställningen av metaller är väldigt energikrävande och bidrar till ökad mängd utsläpp i form av 
växthusgaser samt svavel- och kväveoxider. Genom att återvinna metallerna som finns i elektronik 
kan stora mängder energi besparas och utsläpp av farliga gaser kan minskas. Risken för att farliga 
ämnen hamnar i naturen minskar också. Då efterfrågan på metaller ökat de senaste åren har även 
framställningen av metaller ökat, detta innebär att återvinning av elektroniskt avfall är viktigare än 
någonsin. 

Vad händer med avfallet? 
Det elektroniska avfall som samlas in från hushåll tas hand om genom olika system, det är respektive 
kommun som ansvarar för dessa insamlingssystem: 

• Återvinningscentraler (ÅVC). I Sverige finns cirka 600 ÅVC. En ÅVC är en bemannad 
mottagningsplats där hushålls-, grov- och trädgårdsavfall, farligt avfall samt elektronisk avfall 
går att lämna in. Det elektroniska avfallet sorteras sedan oftast in i sex olika grupper: 

- Kyl/frys. 
- Stora hushållsapparater: spis, tvätt- o diskmaskiner, torkskåp/tumlare. 
- Små och medelstora apparater; inkluderar det mesta från USB-minnen, leksaker, 

telefoner till datorer, mikrovågsugnar, dammsugare, TV, mm. 
- Raka lysrör (minst 60 cm långa). 
- Lågenergilampor och andra urladdningslampor (inklusive små och böjda lysrör). 
- Glödlampor. 

• Grovavfallsinsamling (större föremål som till exempel kyl, frys, vitvaror och TV). 
Grovavfallet hämtas nära fastigheter på beställning eller på en tidigare bestämd tid. 

• Miljöstationer. På miljöstationer finns ingen personal och här kan hushållets farliga avfall 
som till exempel lågenergi- och glödlampor samt lysrör lämnas. 

• Särskild insamling av farligt avfall. Vissa kommuner delar ut röda boxar dit hushållen kan 
lämna sitt farliga avfall. Dessa boxar hämtas sedan upp. Andra kommuner har fordon som 
enligt schema åker runt till bostadsområden för att hushållen ska kunna lämna sitt farliga 
avfall. 

• Källsortering i fastigheter. ”Miljöhus/miljörum” är avlämningsställen intill bostadshus som 
blir allt vanligare dit hushåll kan lämna sitt elektroniska avfall. 

 
För att vidare illustrera vad som händer med inlämnat elektroniskt avfall följer nedan två enkla 
exempel på återvinningsprocessen och andelen material som går till respektive återvinningsmetod 
för batterier och lågenergilampor. Majoriteten av alla batterier värmebehandlas, det vill säga smältes 
ned, för att kunna separera på materialet genom destillation. Vissa batterier krossas innan det 
värmebehandlas. Det separerade materialet går sedan till materialåtervinning, energiåtervinning och 
deponering. Till vilken utsträckning behandlingsmetoderna används skiljer sig beroende på vilket 
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batteri det rör sig om. För exempelvis ett nickelkadmiumbatteri går 75-90 % av batteriet till 
materialåtervinning, 10-25 % till energiåtervinning och 0-5 % deponeras och ett litiumbatteri 
undergår 30-50 % materialåtervinning, 35-55 % energiåtervinning och 15-35 % deponering [El-
kretsen (2010)]. Behandlingen av lågenergilampor börjar med att lamporna krossas i ett slutet system 
för att sedan tvättas i en vätska som binder upp det farliga kvicksilvret som finns i lamporna. Glaset 
skickas vidare till glasåtervinning för att användas igen. Metallen i lamporna går till 
materialåtervinning och den plast som finns går till energiåtervinning [Dala vatten och avfall (2012)]. 

2.2.1 Utveckling 
Återvinningssystem för elektroniskt avfall har funnits i Sverige sedan 2001. Kommuner och 
landsting i Sverige, Avfall Sverige samt El-kretsen var de aktörer som var med vid uppstarten av dessa 
återvinningssystem. Kommunerna hade ansvar att se till att mottagningsplaster för elektroniskt avfall 
fanns tillgängliga samt bekosta och se till ett de var bemannade. El-kretsen hade ansvar att ordna och 
betala transporten samt förbehandla och återvinna de avfall som samlats in. Enligt statistik samlad 
och sammanställd i en rapport från 2014 av El-kretsen samlade El-kretsen tillsammans med 
kommunerna i Sverige in totalt 146 919 ton elektronisk avfall, eller 15,31 kg per person under 2013. 
Figur 4 visar ett diagram över genomsnittligt per person insamlat elektroniskt avfall i Sverige för 
åren 2002 till 2013, sammanställt med statistik från Öhrlund (2012), El-kretsen (2013), El-kretsen (2014) 
och statistik över befolkningsmängden för åren 2012 och 2013 [Statistiska centralbyrån (2013), 
Statistiska centralbyrån (2014)]. 

 
Figur 4 Diagram över kg/person insamlat elektronisk avfall i Sverige för åren 2002 till 2013 

 
Figur 4 illusterar den snabba uppgång som insamlandet av elektroniskt avfall haft sedan samarbetet 
mellan kommuner och landsting, Avfall Sverige samt El-kretsen inleddes. Det går även att se att 
genomsnittet haft en nedgång de senaste åren. Detta betyder nödvändigtvis inte att 
insamlingssystemen har blivit sämre. För att få en tydligare indikator över huruvida 
insamlingssystemen har förändrats bör siffrorna ur figur 4 sättas i relation till hur mycket 
elektroniska produkter som sålts under de redovisade åren. Sådana siffor har dock inte gått att finna. 
Figur 5 visar kg per person insamlat elektroniskt avfall i varje län i Sverige under 2013 hämtat från 
El-kretsen (2014). 
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Figur 5 Diagram över kg/person insamlat elektronisk avfall per år i respektive län under 2013. 

 
Figur 5 illusterar att det finns rum för förbättringar, eftersom skillnaden mellan länet med minst 
insamlat avfall (Stockholm) och länet med mest insamlat avfall (Jämtland) är 75 %. Värt att notera är 
att i Sveriges storstäder, Stockholm, Malmö och Göteborg samlas det in minst elektroniskt avfall per 
person. 

2.2.2 Faktorer  
Efter litteraturstudier om återvinning av elektroniskt avfall anses följande faktorer haft stor betydelse 
för utvecklingen och ha stor betydelse för motivationen att återvinna. 

Lagstiftning 
Precis som för hushållavfallet är lagändringar en betydande faktor till förändringar inom återvinning. 
Den 19:e juni 1997 utfärdades förordning om batterier (SFS 1997:645). Denna förordning har till 
syfte att förhindra utsläppet av kadmium, bly och kvicksilver från batterier ut i miljön genom 
tillvaratagandet av förbrukade batterier. Denna förordning byttes den första januari 2009 ut mot 
förordning om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). Denna förordning tvingar 
producenterna av batterier att ordna insamlingssystem för deras produkter och utforma batterierna 
så att avfallet minimeras. Den sjätte april 2000 utfärdades förordningen om producentansvar för 
glödlampor och vissa belysningsarmatur (SFS 2000:208). Denna förordning gör att producenterna 
för glödlampor och belysningsaramatur, vars syfte är att användas i hushåll, måste se till att deras 
produkter samlas in samt informera hushållen om detta ansvar. Den 27:e januari 2003 kom 
Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller 
elektronisk utrustning (2002/96/EG), även kallat WEEE-direktivet. I första hand var syftet med 
detta direktiv att minska det elektroniska avfallet som uppkommer och i det fall då det uppkommer 
skulle det återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas för att på så sätt minska det avfall 
som deponeras. Den hade även syftet att minska påverkan som produkterna har på de personer som 
brukar produkten under dess livscykel, huvudsakligen för de personer som har till uppgift att ta hand 
om det elektroniska avfallet. Ett av de huvudsakliga målen som finns i direktivet är att 
medlemstaterna ska, innan slutet av 2006, samla in minst fyra kg elektroniskt avfall per person. 
Sverige nådde detta mål med god marginal då Sverige enligt figur 4 samlade in hela 16,5 kg 
elektroniskt avfall per person under 2006. Den 14:e april 2005 utfärdades direktivet om 
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producentansvar för elektroniska produkter (SFS 2005:209) som är en implementering av WEEE-
direktivet från Europaparlamentet. Syftet med denna förordning är att få producenter att tillverka 
produkter så att uppkomsten av avfall minskar. Om avfall uppkommer ska producenter se till att 
produkterna kan återanvändas eller återvinnas och se till att det finns system som är avsedda att 
samla detta avfall. Fjärde juli 2012 uppdaterades Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (2012/19/EU). En huvudsaklig 
skillnad från det förra direktivet är att medlemsstaterna från och med 2019 ska samla in minst 65 % 
av de elektroniska produkterna som sålts under de tre gångna åren. Enligt Tanskanen (2013) bygger 
producentansvarslagarna på antagandet att, när en producent blir ansvarig för kostnaderna att ta 
hand om en produkts avfall kommer producenterna ha goda anledningar att designa produkter på 
sådant sätt att avfallet och kostnaderna för hanteringen av avfallet minimeras. 

Tillgänglighet och bekvämlighet 
Att ha insamlingssystem för elektroniskt avfall tillgängliga räcker inte alltid. Åtkomligheten hos 
insamlingssystemen är viktigt då det händer att elektroniska avfall slängs i hushållssoporna ifall 
tillgängligheten är för låg. Enligt resultatet från en plockanalys utförd av Avfall Sverige (2008) slängs i 
genomsnitt 0,6 % elektroniskt avfall i säck- och kärlavfall som kommuner i Sverige samlar in, vilket 
motsvarar cirka 1,3 kg elektroniskt avfall per person varje år. Enligt samma plockanalys är 
glödlampor och småbatterier det elektroniska avfall som oftast hamnar i hushållsavfallet. De påpekar 
också att belysningsarmatur, ficklamor, klockor och batteridrivna leksaker är vanligt och att 
hushållsmaskiner förekommer. Enligt Avfall Sverige (2008) anser upp mot 90 % av hushållen i Sverige 
att de har nog med information om hur de ska gå tillväga för att göra sig av med sitt elektroniska 
avfall. Majoriteten av hushållen anser också att det är lätt att lämna sitt elektroniska avfall till 
återvinningen. Trots detta hamnar stor del glödlampor och batterier i fel sopkärl. Enligt Avfall Sverige 
(2008) är tillgänglighets- och bekvämlighetsskäl den största anledning till att hushåll, trots det faktum 
att de vet var det elektroniska avfallet ska slängas, slänger sitt elektroniska avfall bland vanligt 
hushållsavfall. För att avfallslämnaren skall ta sig tid att sortera sitt elektriska avfall ska 
insamlingssystemen vara nära och lättåtkomliga. Även Saphores et al. (2006) menar att tillgänglighet är 
en väldigt viktig faktor vid återvinning av elektroniskt avfall. Resultatet från deras undersökning, 
gjord i USA, visar att om avståndet till ett insamlingssystem för elektroniskt avfall minskar kommer 
villigheten att återvinna öka. En studie genomförd i Sverige skulle med största sannolikhet visa 
samma resultat. Enligt en fallstudie i två kommuner, Sandviken och Knivsta, utförd av Öhrlund 
(2012) är informationen som ges allmänheten en väldigt viktig faktor vid återvinning. Studien visar 
att en välinformerad allmänhet medför en förbättrad källsortering.  Detta påvisas då informationen i 
Sandviken var bättre än i Knivsta, vilket medförde att även sorteringsresultat var bättre. 

Kontinuitet 
Tanskanen (2013) menar att insamlingsresultaten inte bara beror på tillgänglighet och medvetenhet 
utan även livslängden hos det insamlingssystem som används. Att få majoriteten av människor att ha 
som vana att lämna in sitt elektriska avfall tar ett tag och därför måste information kontinuerligt ges 
ut. 

Ekonomiskt intresse 
Enligt en studie utförd av Öhrlund (2012) skulle hushåll bli mer benägna att lämna in smått 
elektroniskt avfall, till exempel lågenergilampor, om det fanns ekonomiskt incitament i form av pant. 
Studien visade att majoriteten av befolkningen skulle få ökad motivation om ett pantsystem infördes. 
Öhrlund (2012) påpekar att de som inte skulle motiveras mer av ett pantsystem redan har tillräcklig 
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motivation för att återvinna i form av miljömedvetenhet. Öhrlund (2012) hävdar att endast ett litet 
prispåslag skulle krävas för att höja villigheten att återvinna. Ett pantsystem skulle samtidigt minska 
insamlingskostnaderna för elektroniskt avfall då en ekonomisk drivare skulle minska behovet av 
tillgänglighet. Genom att placera ut pantstationer på strategiska platser kan dessa ersätta de 
insamlingssystem som placeras nära fastigheter. Ett ekonomiskt initiativ skulle också öka 
återvinningen genom en minskning av antalet elektriska produkter som annars skulle bli liggande hos 
hushållen. 

2.3 Återvinning av uttjänta bilar 
Under 2012 skrotades 185 617 bilar i Sverige [BIL Sweden 1 (2014)] vilket motsvarar cirka 250 000 
ton avfall, varav ungefär 70 % av detta avfall utgör stål. Att använda jungfrulig stål, jämfört med att 
använda återvunnen råvara, skulle generera 160 000 ton mer koldioxid. Detta gör återvinningen av 
bilar till en viktig tillgång i form av råmaterial. I detta avsnitt presenteras utvecklingen av 
bilskrotningen i Sverige, vilka orsaker som bakomligger utvecklingen och om utvecklingen är positiv 
eller inte. 

Vad händer med avfallet? 
Den avancerade processen vid omhändertagandet av en uttjänt bil säger mycket om hur långt 
utvecklingen har kommit inom detta område. Tillvägagångssättet kan delas upp i tre olika steg: 
dränering, demontering och fragmentering [BIL Sweden 2 (2014)]. Vid dränering töms bilen på 
vätskor, som till exempel bensin, olja, spolarvätska, bromsvätska och glykol. Delar innehållande 
skadliga ämnen avlägsnas också vid dräneringen. Däribland startbatteriet, som innehåller bly. Nästa 
steg i återvinningsprocessen är demonteringen. Vid demontering avlägsnas de delar som kan 
återanvändas som reservdelar i andra bilar. I vissa fall avlägsnas glasrutor och en del plastdelar innan 
fragmentering, i andra fall sorteras dessa ut under fragmenteringen. Det sista steget är som ovan 
nämnt fragmentering. I denna process sorteras bilens återstående material upp och är mycket viktig 
för att möjliggöra återvinning. För att dela upp material i konstruktioner sammansatta av olika typer 
av material, krävs först att det som återstår av skrotet mals ned till små bitar. Bitarna, eller 
fragmenten, sorteras därefter genom en rad olika sorteringsprocesser. De olika fragmenten delas in i 
grupperna: järn, aluminium, koppar, ickemagnetiska metaller, SLF och fines. SLF står för shreded 
light fraction och är en blandning av olika material, till exempel trä, gummi och textil. Fines kallas de 
finkorniga material som består av grus och organiska material.  Ungefär 70 % av materialet från en 
fragmenteringsanläggning är järn, och det kan direkt användas på nytt i stålverk. Fines kan användas 
som konstruktionsmaterial och SLF-materialet används för energiåtervinning. De ickemagnetiska 
materialen, vilka motsvara cirka 10 %, sorteras för sig. Till slut har dessa material sorterats upp i 
grupperna rostfritt stål och koppar, aluminium, magnesium och gummi samt olika plaster [Stena 
Recycling (2011)]. En liten del av avfallet som kommer från uttjänta bilar går alltså inte att återvinna, 
men omhändertas ändå på ett ansvarsfullt sätt. 

2.3.1 Utveckling 
Enligt bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186) definieras en skrotbil, eller uttjänt bil, som en 
personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3500 kilogram och som är avfall. Återvinning 
av bilar är något som pågått länge, och utvecklingen har kommit långt. Bilskrotning har förekommit 
i princip sedan bilen skapades, och hos skrotbilar återvinns inte bara material utan reservdelar kan 
återanvändas i andra bilar. Med återanvändning menas att en komponent från en uttjänt bil används 
i det syfte komponenten är avsedd för. Studeras avfallshierarkin i figur 3 konstateras att 
återanvändning är mer önskvärt än återvinning. Från 1975 har det funnits lagstiftning i Sverige 
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rörande bilskrotning och inom EU finns sedan år 2000 ett ramdirektiv för uttjänta bilar, vilket 
inarbetats i lagstadgan i EU:s medlemsländer [BIL Sweden 2 (2014)].  Direktivet om uttjänta fordon 
(2000/53/EG), vilken lagstadgan bygger på, bestämmer att sedan 2006 måste 85 %, räknat på bilens 
tjänstevikt, av skrotbilar återvinnas eller återanvändas. Detta krav ska ha skärps fram till 2015 och då 
skall minst 95 % av bilarna som skrotas återvinnas eller omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. Under 
90-talet började producentansvar införas och 1998 infördes det även för bilar. År 2007 infördes ett 
utvidgat producentansvar i Sverige. Producentansvaret som existerade från 1998 innefattade inte 
privatimporterade bilar och bilar registrerade före 1998. Det utvidgade producentansvaret, 
förordning om producentansvar för bilar (SFS 2007:185), innebär i korthet att producenterna, de 
som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller för in bilar, skall utan ersättning ta emot en uttjäntbil för 
skrotning och se till att komponenter och material omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. I samband 
med denna lagstiftning ersattes bilskrotningsförordning (SFS 1975:348) med 
bilskrotningsförordningen (SFS 2007:186). Bilskrotningsförordning (SFS 1975:348) innefattade en 
skrotningspremie, som innebar att den som valde att skrota sin uttjänta bil erhöll mellan 700 och 
1700 kronor. När den nya förordningen trädde i kraft avskaffades denna skrotningspremie. I figur 6 
presenteras ett stapeldiagram över antalet skrotade och nyregistrerade bilar i Sverige från 2002 till 
2012 [BIL Sweden 1 (2014)]. 

 
Figur 6 Antal skrotade och nyregistrerade bilar i Sverige, från 2002 till 2012. 

 
Studeras figur 6 syns tydligt en minskning i antalet skrotade bilar efter 2007, samtidigt som antalet 
nyregistrerade bilar har hållit en någorlunda jämn nivå. Då antalet nyregistrerade bilar följt antalet 
skrotade bilar innan 2007 tyder detta på att privatpersoner har avstått från att skrota sina uttjänta 
bilar sedan skrotningspremien avskaffades. 

2.3.2 Faktorer 
Efter studier om återvinning av uttjänta bilar anses tre faktorer ha och haft betydande roll för 
utvecklingen, nämligen lagstiftning, ekonomiskt intresse samt tillgänglighet och bekvämlighet. 

Lagstiftning 
Utvecklingen går åt rätt håll vad gäller omhändertagandet av uttjänta bilar. Från 1975 har lagstiftning 
styrt skrotningen av bilar som har lett till att återvinningen av bilar har förbättrats. Lagstadgan har 
sedan fortsatt spela roll för bilskrotningen. Producentansvaret som för infördes 1998 satte större 
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press på producenter att ta mer ansvar för återvinningen. Producentansvaret utökades sedan 2007. I 
enlighet med EU:s ramdirektiv bestämdes 2006 att minst 85 % av bilens tjänstevikt måste återvinnas 
och kravet är att denna siffra skall ha nått 95 % till 2015.  

Ekonomiskt intresse 
En andra trolig anledning till att bilar jämt har omhändertagits är ett ekonomiskt intresse. Stål och 
järn är enkelt att återvinna och kräver mer eller mindre endast smältning för att kunna brukas igen. 
Standardiserade komponenter gör att det är enkelt att återanvända och sälja vidare komponenter 
som reservdelar vilket också bidrar till att det ekonomiska värdet hos en uttjänt bil ökar. Ett 
ytterligare tecken på att ekonomiskt intresse styr mängden av återvunnet material kan 
uppmärksammas i figur 6. Som tidigare nämnt sjönk antalet skrotade bilar i Sverige efter 2007. Detta 
beror sannolikt på slopandet av skrotbilspremien och diagrammet visar att antalet nyregistrerade 
bilar har fortsatt i ungefär samma takt. Det medför att från 2007 har tusentals bilar blivit stående 
runt om i Sverige med risk för att börja läcka miljöfarliga ämnen och brytas ned så att mindre av 
materialet i bilen går att återvinna. Lindqvist (2011) menar att införandet av en relativ hög 
skrotningsersättning skulle förebygga att uttjänta bilar hamnar ute i naturen. Då det utvidgade 
producentansvaret infördes, avskaffades skrotningspremien och fonden togs bort. Något som då 
skulle kunna vara tänkbart är att skrotningsersättning handeras av producenterna själva. 

Tillgänglighet och bekvämlighet 
Med dagens insamlingssystem av uttjänta bilar får avståndet till ett mottagningsställe inte överstiga 
50 km, med undantag för vissa delar av landet där bilen upphämtas kostnadsfritt. Lindqvist (2011) 
menar att privatpersoner generellt inte upplever något problem då man vill lämna ifrån sig en uttjänt 
bil. Hon menar även att det inte är rimligt med ett tätare insamlingssystem, särskilt då denna typ av 
avfall lämnas sällan. Trots att tillgängligheten inte anses vara något problem avstår ändå många från 
att skrota sina bilar efter att skrotningspremien avskaffades. 
 

  



15 

 

3 Resultat 
Efter litteraturstudier om återvinning inom de tre avfallskapande områdena hushållsavfall, 
elektroniskt avfall och uttjänta bilar, har framför allt tre gemensamma faktorer uppmärksammats: 

• Lagstiftning. 
• Ekonomiska intressen. 
• Tillgänglighet och bekvämlighet. 

 
Faktorerna är inte rangordnade. Utöver dessa faktorer har även moraliska och sociala normer visat 
sig spela roll, framför allt inom återvinning av hushållsavfall men antas även ha betydelse inom de 
övriga områdena. Att kontinuerligt ge ut information angående tillvägagången för att återvinna 
tillsammans med resultaten från återvinningen har även visat sig vara gynnsamt.  

3.1 Slutsats 
De gemensamma faktorerna för samtliga avfallskapande områden är som ovan nämnt lagstiftning, 
ekonomiska intressen samt tillgänglighet och bekvämlighet. Slutsatserna för respektive faktor 
presenteras nedan. 

Lagstiftning 
En av de huvudsakliga faktorer som leder till förbättrad återvinning är lagstiftning. Denna faktor är 
gemensam för samtliga studerade områden och är av stor betydelse. Statistik som inhämtats påvisar 
att beslutande om lagar ofta har direkt inverkan inom respektive område. Exempelvis förordningen 
om deponering av avfall, som gjorde det olagligt att deponera brännbart avfall. Efter ikraftträdandet 
av denna förordning syns tydliga förbättringar då deponering av avfall minskade avsevärt. Lagar och 
förordningar är ett effektivt sätt att föra utvecklingen framåt då producenterna tvingas att ta större 
ansvar och se till att det material som kan återvinnas återvinns. 

Ekonomiska intressen 
Ekonomi har visat sig ha en stor betydelse för återvinningen. I de flesta fall har ekonomi använts för 
att motivera personer till att återvinna. Exempel på detta är den viktbaserade avfallstaxa, vilket 
införts på flera håll i landet, som innebär att fastighetsägare betalar per kg upphämtat avfall istället 
för att ha fasta kostnader. Det har visat sig motivera till källsortering och därmed minska mängden 
kärl- och säckavfall med i genomsnitt 20 %.  
 
Vid studier om återvinning av elektroniskt avfall har det visat sig att en implementering av ett 
pantsystem skulle resultera i en förbättring av inlämnandet av smått elektroniskt avfall. Ett litet 
prispåslag skulle motivera avfallslämnaren att återvinna och samtidigt minska behovet av 
lättillgängliga avfallsstationer då det ekonomiska incitamentet väger upp faktorn för tillgänglighet.  
 
Ett ytterligare exempel där ekonomi har visat sig spela roll är slopandet av skrotbilspremien, eller 
skrotningspremien, som innebar att en viss summa pengar utbetalades till den som valde att skrota 
sin uttjänta bil. Efter 2007, då skrotbilspremien slopades, minskade inlämnandet av uttjänta bilar 
drastiskt. Skillnaden mellan nyregistrerade och skrotade bilar var 2006 mindre än 1000, denna siffra 
ändrades till ungefär 104 000 år 2008. Det motsvarar 70 % fler nyregistreringar än skrotningar. 
Tusentals bilar blir alltså stående med risk för att börja läcka miljöfarliga ämnen. Det leder också till 
att personer väljer att behålla sin gamla bil som släpper ut mer föroreningar än en nyare bil. 
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Tillgänglighet och bekvämlighet 
Bland de gemensamma faktorerna återfinnes även tillgänglighet och bekvämlighet. Tillgängligheten 
av till exempel återvinningstationer har stor inverkan på återvinningen. Speciellt viktigt har det visat 
sig vara inom hushållsavfall och smått elektroniskt avfall. Inom dessa områden är det önskvärt att 
avlämningsställena finns precis utanför dörren. De flesta människor vill inte behöva resa långt för att 
lämna sitt avfall eller att det skall vara tidskrävande. 

Övriga faktorer 
Utöver de faktorer som visat sig vara gemensamma för samtliga områden har även betydande 
faktorer uppmärksammasts inom enskilda områden. Moraliska och sociala normer har visat sig ha 
betydande roll inom hushållsavfall, men antas även vara betydande för de övriga områdena. 
Moraliska normer har störst inverkan när det kommer till att källsortera sitt avfall. Medvetenheten 
för miljöpåverkan är stor och således kan människor få ”dåligt samvete” om de inte sorterar. I större 
städer får sociala normer något mer inverkan. När andra människor, exempelvis grannar, lättare kan 
se hur hanteringen av den egnes avfall går till, ökar pressen till källsortering. Sociala normer kan 
också ha en negativ inverkan, exempelvis vid olaglig dumpning. Är det känt att medmänniskor har 
gjort otillåtna saker blir det mer socialt accepterat att göra likadant. Det är troligt att detta ofta sker 
när uttjänta bilar blir stående. Kontinuitet är ytterligare en faktor som har en betydande roll för 
återvinningsresultatet. När det kommer till återvinning inom ett område som för allmänheten är 
relativt nytt, som elektiskt avfall, är det viktigt att kommun och landsting kontinuerligt förser 
hushållen med information om hur återvinningen bör gå till. Det tar tid innan en ny vana blir rutin.  
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4 Diskussion 
Syftet med detta arbete var att identifiera vilka faktorer som driver utvecklingen av återvinning i 
Sverige och undersöka vad som motiverar privatpersoner till att återvinna. Den huvudsakliga faktor 
som driver utvecklingen har visat sig vara lagstiftning. Bakomliggande miljömedvetenhet, som 
vetskapen om miljöpåverkan och ändliga resurser, har sannolikt lett till att regeringen och EU-
parlamentet jobbar för att uppnå ekologisk hållbarhet genom lagstiftning. Utöver lagstiftning har 
ytterligare två faktorer identifierats: ekonomiskt intresse samt tillgänglighet och bekvämlighet. Dessa 
två anses snarare agera som motivation till att återvinna, än som drivare för utvecklingen. Det 
ekonomiska intresset fungerar mer som ett sätt att engagera avfallslämnaren än som en möjlighet att 
tjäna pengar. I det fall då det finns ett direkt utbyte av pengar kan det ekonomiska intresset enkelt 
knytas till tillgängligheten. Finns det en ekonomisk motivation minskar behovet av tillgänglighet. Det 
har även uppmärksammats att borttagandet av en ekonomisk motivation har resulterat i sämre 
återvinningsresultat, trots att tillgängligheten har förbättrats. Detta tyder på att den ekonomiska 
motivationen anses viktigare än tillgängligheten. 

Diskussion kring förbättring 
Kreativ lagstiftning kan fortsätta att driva utvecklingen. Frågan är bara hur mycket ansvar som kan 
läggas, på exempelvis producenter, innan kraven blir orimliga. Ett sätt att förbättra återvinningen 
skulle kunna vara att utnyttja kraften av ekonomiskt incitament, exempelvis genom att införa ett 
pantsystem för smått elektroniskt avfall och genom att införa viktbaserad avfallstaxa i fler 
kommuner. Ett pantsystem för smått elektroniskt avfall skulle kunna testas i liten skala för att 
studera resultaten innan ett större projekt diskuteras. Ändrad avfallstaxa har redan visat positiva 
resultat i 29 av 30 fall och behöver därför inte testas innan ett införande. Tillgängligheten kommer i 
de flesta fall alltid kunna bli bättre men det anses bättre att i första hand undersöka förbättringar 
genom ekonomiskt incitament, då detta verkar ha större direkt inverkan än tillgänglighet. Detta 
bygger på antagandet att tillgängliga, även om inte optimala, insamlingssystem existerar. Det är även 
viktigt att kommuner och landsting kontinuerligt förser allmänheten med information om var och 
hur återvinningen bör gå till. Ett ytterligare sätt att motivera är att förse hushållen med 
återvinningsresultaten presenterade på ett kreativt sätt. 

Fortsatta studier 
Detta arbete har gett en överskådlig blick över de faktorer som driver utvecklingen av återvinning 
framåt och motiverar till förbättrad återvinning. Fördjupade studier om respektive faktor kan ge en 
tydligare bild av vilken faktor som har störst inverkan och om kombinationer av dessa är av vikt eller 
inte. Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns direkt korrelation mellan 
producentansvarslagar och berörda företags verksamhet. En annan studie som skulle vara intressent 
är att undersöka hur det kommer sig att Sveriges största städer samlar in en mindre mängd 
elektroniskt avfall per person. Beror det på sämre insamlingssystem, sämre motivation eller 
inhandlas det generellt mindre elektronik per person?  
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