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Förord 
Ibland undrade jag om jag var sjuk när jag vaknade på morgonen och min första tanke 
kretsade kring producentansvaret på el-produkter. På den linjen fortsatte dagen och på 
natten kom små söta drömmar om uppsatsen. Det är förundrande hur mycket man kan gå in 
i skrivandet av en uppsats. Nu är jag ”frisk” men saknar ibland skrivandet under sena 
timmar – jag, en mugg med te och tjugo böcker. 
 
Det finns några personer som varit till stor hjälp i skrivandeprocessen. Först och främst vill 
jag avsända ett stort tack till min handledare Mathias Martinsson som hjälpt mig och fått 
mig att se en struktur. Vidare vill jag tacka Erik Westin på Naturvårdsverket för tips inför 
problemformulering och svar på frågor som jag inte visste var frågor. Tack också Åsa för 
en hjälpande hand i djungeln. Slutligen vill jag också tacka mina lilla ”basgrupp” för stöd 
och hjälp.  
 
Sökandet efter orden som ska öka förståelsen fortsätter. 
 
Malmö 021021  
 
 
Amanda Engman 
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1 Inledning 
Människan har under långa tider påverkat sin miljö, detta genom tiotusen års jordbruk, 
hundratusen års anlagda skogs- och gräsbränder och efter en miljon års omfattande viltjakt. 
Tillsammans innebär detta att även det område som tycks opåverkat av människans hand 
har blivit påverkat.1 Miljöpåverkan har under största delen av människans historia varit 
något som utspelat sig på den lokala arenan. Maya- kulturen i Sydamerika blomstrade men 
genom skövling av skogar och utarmning av jordar ledde deras levnadsföring till stora 
lokala miljöproblem som i sin tur ledde till undergång för denna tidiga högkultur.2 De 
ekologiska begränsningar har på detta sätt vid många tillfällen i människan historia 
förbisetts vilket kommit att få negativa konsekvenser som slagit tillbaka på människan. 
Sociologin har haft påfallande svårt att tolka och integrera miljöfrågorna i samhälls-
analysen.3 Ulrich Beck,  tysk sociologiprofessor, utkom 1986 med boken Risksamhället 
som delvis ger en förklaringsmodell till miljöfrågans komplexitet. Becks samhällsteori har 
vunnit terräng i den sociologiska diskussionen.4 Han menar att industrialiseringen och dess 
explosion i omfattning efter andra världskrigets slut, innebar nya miljöproblem, ökad 
geografisk spridning av påverkan och minskad möjlighet att förstå orsak - verkan samband. 
De nya problemen orsakar en rädsla hos människor eftersom de är svåra för individen att 
förnimma.5 Miljöproblem har blivit en uppenbar problematik för samtida samhällen och 
finns inbyggda i våra samhälliga system. De orsakas ofta av storskalig och komplex 
verksamhet som vårt moderna samhälle bygger på – jordbruk, industri, transporter, energi-
produktion mm. Det finns många olika åsikter om vad  miljöproblemen i vårt samhälle 
beror på. Mary Douglas definierade i studien Purity and danger smuts och föroreningar 
som resurser på fel plats.6 Förklaring har blivit något av en klassiker. Det som jag anser så 
bra med förklaringen är att den på ett mycket lättförståligt vis behandlar och ger förklaring 
på ett mycket komplicerat problem. Dessutom visar den på att avfall faktiskt är en resurs, 
om det hanteras på ett riktigt sätt. Getachew Woldemeskel tar i sitt bidrag i antologin 
Miljöetik: för ett samhälle på människans och naturens villkor fasta på de olika varianterna 
på miljöproblem som han ser i fattiga respektive rika länder.7 Han menar att miljö-
problemens natur i i-länder idag är management problem. Vilket innebär att mängden varor 
i samhället är långt större än vad som behövs för att tillfredsställa grundläggande behov. 
Resultatet är överproduktion, överkonsumtion, nedsmutsning, avfall mm. Överflödet är det 
som bestämmer takten på miljöförstöringen. Miljöproblemen i utvecklingsländer kan enligt 
Woldemeskel betraktas som anskaffningsproblem. Vilket syftar på att befolkningen tvingas 
till att förstöra miljön för att ha möjlighet att införskaffa viktiga varor. Både problematiken 
i i-länder och utvecklingsländer kan sammanfattas som livsstilsproblem.  
 
Det finns olika hot som människan kan uppleva. Dels finns de som är väldigt konkreta - 
man kan se, höra och känna faran – t.ex. ett anfallande rovdjur. Den här typen av hot har 
varit det vanliga i största delen av människans historia. Sen finns de osynliga hoten som är 
typiska i vårt samhälle idag.8 Rachel Carlson tog i sitt klassiska verk Tyst vår som utkom 
1962 fasta på just dessa hot. I boken varnar hon för de långlivade kemiska gifter som 

                                                           
1 Westman, 1990, enligt Budiansky, 1997, s. 13   
2 Tiberg, 1993, s. 3 
3 Lidskog et al, 1997, s. 107 
4 Ibid, s. 108 
5 Beck, 1998 
6 Hajer,1997, s. 18 
7 Woldemeskel, 1994, s. 97 
8 Beck, 1998, s. 27-52 
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drabbar, skadar och även dödar. I kölvattnet av Tyst vår väcktes den svenska miljö-
opinionen till liv.9 För att hantera miljöproblemen kom på det sena 60-talet och tidiga 70-
talet end-of-pipe lösningar spela stor roll.10 End-of-pipe lösningar bygger på att ta ansvar 
för miljön genom att rena utsläpp t.ex. genom att installera filter i skorstenar och rena spill-
vatten. Inom miljöpolitiken var ett tänkande som gick ut på att reagera och bota rådande.  
 
En helt ny debatt väcktes i Sverige i och med Ingvar Carlssons tal, 1986 i Göteborg, som 
handlade om medborgarens ansvar för miljön. Han menade att miljöproblemen inte enbart 
ska ses som en statlig angelägenhet, istället har var medborgare ett ansvar för miljön. I talet 
definierades miljöproblem som samhällsproblem. Problemen handlade alltså inte om 
processer som händer ”där ute i naturen” utan problematiken är i aldra högsta grad 
integrerad i de samhälliga systemen. Snart efter detta började man från Naturvårdsverket 
sida tala om varors miljöpåverkan. Varorna är bärare av de material och kemikalier som 
brukas i samhället idag.11 De kan därför ha stor inverkan på miljön och människors hälsa. 12 
Miljöpolitiken och debatten var inte längre fast i stadiet som innebar reagera och bota utan 
istället hade ett synsätt som innebar att förebygga och förhindra miljöproblem vunnit 
terräng.13  
 
Året efter Carlssons tal utkom World Commission on Environment and Developments 
rapport Our Common Future, vilken kom att få mycket stor genomslagskraft i samhälls-
debatten. Kanske är rapporten till och med det mest kända miljödokumentet genom tiderna. 
Ekonomisk tillväxt, ny teknik och effektivare nyttjande av naturresurser ses i rapporten som 
de viktigaste områdena att arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling. Med hållbar 
utveckling avses enligt rapporten: ”Sustainable development is development that meets the 
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own need.”14 Kretsloppsanpassning är något vi här i Sverige har tagit fasta på för att nå 
”målet” – en hållbar utveckling. För kretsloppsanpassning av Sverige har avfalls-
hanteringen fått en central roll. Det gäller att sluta material- och resursflödena. Den svenska 
avfallshanteringen ska bidraga till att avgifta och sluta kretsloppen och få ett säkert 
omhändertagande.15 I AFR-rapporten, Vems styrmedel är producentansvaret?, menar man 
på att avfall är en resurs som vi behöver ta till vara på eller än hellre undvika att 
producera.16 Avfallshanteringen bör alltså främst vara resurshantering eftersom många av 
de material och ämnen som ingår i dem kan återanvändas eller återvinnas. 
 
Inledande avsnitt visar bl.a. på det samtida intresset för miljöproblem kopplade till varor 
och strävan efter kretsloppsanpassning. Ett modernt politiskt angreppssätt i Sverige för att 
arbeta med dessa båda aspekter är producentansvaret. I debatten om producentansvaret 
anser jag stor vikt måste läggas på konsumenten eftersom en ansvarsförskjutning mot 
individen har skett i miljöpolitiken.  

                                                           
9 Bennulf, 1996, s. 154 
10 Hajer, 1997, s. 25 
11 Kretsloppsdelegationen, 1997, s.152 
12 Lundgren, 1996, s. 7  
13 Hajer, 1997, s. 26 
14 World Commission on Environment and Development, 1987, s.43 
15 Naturvårdsverket, 1997 - b, s. 7 
16 AFR, 1999, s. 1 



 5

1.1 Syfte  
Uppsatsen kommer att behandla producentansvar för elektroniska och elektriska artiklar 
(vilka hädanefter kommer behandlas under förkortningen el-produkter), konsumenten och 
risksamhället (Ulrich Beck). Det övergripande syftet med uppsatsen är att belysa 
producentansvaret för el-produkter ur ett konsumentperspektiv. För att vidga min analys 
har teori hämtad från Becks Risksamhället använts.17  

1.1.1 Underordnade frågeställningar 
Operationalisering av syftet sker genom fyra frågeställningar:  
1. Vilken förmåga att hjälpa konsumenten till kretsloppsanpassad hantering av el-

produkter har, för konsumenten, viktiga aktörer?  
2. Hur ser varuflödet av el-produkter ut idag?  
3. Hur ser informationsflödet kopplat till producentansvaret för el-produkter ut? 
4. Vad kan utifrån Becks Risksamhället sägas om producentansvaret för el-produkter? 

1.2 Avgränsningar 
Uppsatsen är en nulägesanalys och därför kommer den historiska dimensionen av 
producentansvaret för el-produkter inte behandlas. Uppsatsen kommer inte annat än i 
mycket övergripande ordalag behandla producentansvaret generellt, istället studeras 
specifikt producentansvaret för el-produkter. Det finns många olika anledningar till varför 
producentansvaret för el-produkter är särskilt intressant. För det första är det ett nytt och 
spännande område. Vidare gör el-produkternas mångfacitet och komplexitet omhänder-
tagandet mycket komplicerat. Artiklarna har också en globaliserad tillverkningsmarknad 
där nya artiklar ständigt introduceras vilket gör det svårt att göra konsekvens bedömningar 
på produkterna. Viktigast utifrån mitt perspektiv är dock att varorna i många fall har stor 
miljöpåverkan. Studien innefattar inte kylskåp och frysar eller artiklar med inbyggda 
batterier. Kylskåp och frysar innefattas ännu inte av producentansvaret för el-produkter. 
Detta beror på att äldre modeller innehåller det mycket miljöstörande ämnet freon och 
därför har kommunen fått fortsatt ansvar för dessa. För el-produkter med inbyggda batterier 
förekommer en krock mellan batteriförordningen och förordningen om producentansvar för 
elektriska och elektroniska produkter (SFS 2000:208). Förhållande dem emellan ses nu 
över på nationellt plan.  
 
Jag har i uppsatsen valt att undersöka de aktörer som står konsumenten nära ur ett system-
perspektiv för producentansvaret för el-produkter. Detta gör att focus kommer att hamna på 
kommunen och återförsäljare. Tillverkare och importörers arbete är mycket viktigt för 
fungerande producentansvar på el-produkter men eftersom de inte står i direkt kontakt med 
konsumenten kommer de inte att behandlas mer än indirekt. 
 
Det kan vid första tanken tyckas märkligt att i en uppsats, syftande till att se producent-
ansvaret ur ett konsumentperspektiv, inte ha empiriskt material från privatpersonen utan 
istället från kommunen och återförsäljaren. Förklaringen till detta är att jag anser att endast 
genom kontakt med dessa båda aktörer kan jag undersöka vilka möjligheter konsumenten 
ges från ett system perspektiv. Aktörer kan även säga mycket om varu- och informations-
flödena. Självklart hade fler aktörer kunnat undersökas men jag valde att fokusera på de 
enligt mig mest centrala aktörerna. Organisationen kring producentansvaret för el-produkter 
kan skilja sig kommuner emellan. Jag har valt att lägga den lokala analysen till Norrköping 

                                                           
17 Beck, 1998 
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kommun för att konkretisera studien och begränsa urvalet av intervjupersoner. Min analys 
kan alltså inte rakt av översättas till situationen i andra svenska kommuner. 
 

2 Bakgrund 
I kapitlet kommer jag presentera teoretiskt material som jag anser relevant för ökad 
förståelse för producentansvaret för el-produkter. Jag avser att behandla vad producent-
ansvar är och särskilt det specifika producentansvaret för el-produkter. Centrala dokument 
och aktörer för systemet kommer presenteras.  

2.1 Producentansvar 
I kretsloppspropositionen (prop. 1992/93:180) fastslås att producenten ska ansvara för den 
tillverkade eller importerade varan även i avfallsstadiet. Med anledning av propositionen 
tillkallades kretsloppsdelegationen av regeringen 1993 och gavs i uppdraget att ta fram en 
strategi för att uppnå kretsloppsanpassning av varusektorn och successivt föreslå 
producentansvar för lämpliga produktgrupper.18 Producentansvarets grundläggande miljö-
politiska mål finns beskrivna i Miljö- och energidepartementets bilaga till 1990 års budget-
proposition (prop 1989/90:10) vilka sedan har antagits av riksdagen.19 Målen är som följer: 
• minska mängden avfall 
• minska innehållet av farliga ämnen i avfall 
• hushålla med råvaru- och energiresurser 
• öka återanvändningen och återvinningen av material 
• använda material med låg miljöbelastning  
• minska nedskräpningen 
 
Producentansvaret är ett gensvar på ökat kretsloppstänkande, en åtgärd för att bryta de 
linjära flöden av material och substanser.20 Producentansvaret bygger på tankegångar som 
kan härledas till principen om att förorenaren betalar, en princip som kanske är mer välkänd 
med sitt engelska namn PPP, polluter pays principle. Principen är grundläggande i svensk 
miljöpolitik. Idag finns producentansvar för förpackningar, returpapper, däck, bilar samt el-
produkter.   

2.2 Producentansvaret för el-produkter 
El-produkter är ofta sammansatta av en mängd olika material och komponenter som många 
av dem kan ge skador på människa och miljö om de inte omhändertas på ett klokt sätt. Den 
el-produkt som har det största mångfalden av ingående ämnen är kretskortet där nästan alla 
ämnen i det periodiska systemet finns representerade.21 Det säger sig själv att demontering 
och återvinning av sådana produkter är komplicerat. Många av de metaller och andra 
ämnen som ingår i produkterna kan ha skadlig inverkan på människa och miljö. Organiska 
ämnen innehållande klor eller brom t.ex. PVC eller framskyddad plast kan om det bränns 
bidra till att halogenerade dioxiner bildas, vilka är mycket farliga. En del av våra el-
produkter klassas som farligt avfall och behandlas i Förordningen om farligt avfall 
(1996:971). Här kan nämnas kondensatorer i lysrörsarmaturer och kvicksilverhaltiga 
kontakter t.ex. i tangentbord. Kunskapen om många av de ämnen som våra el-produkter 
innehåller är bristfällig. Nya ämnen och substanser introduceras på marknaden med mycket 

                                                           
18 Kretsloppsdelegationen, 1996, s. 20 
19 SOU 2001, s. 75  
20 Kretsloppsdelegationen 1997, s.154 
21 Kretsloppsdelegationen 1996, s.33 
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hög hastighet och konsekvenserna av användandet kan ta många, många år innan de visar 
sig. I framtagningsprocessen av el-produkter har i huvudsak teknikutveckling, för att få 
varor som är mindre, snabbare eller innehåller fler funktioner, varit i fokus.22 Uttjänta el-
produkter bör inte ensidigt betraktas som avfall, vid rätt omhändertagande kan de istället 
utgöra en resurser som kan tillvaratas och komma till nytta igen. Att se den uttjänta varan 
som en resurs kan väcka många konstruktiva förslag till nya användningsområden för den. 
Producentansvaret för el-produkter vill på längre sikt stimulera utveckling av produkter 
som enkelt kan demonteras, återvinnas och återanvändas. Genom att producenterna har 
ansvar för sina egna uttjänta produkter finns förhoppning om en ny vakenhet och 
medvetenhet hos företagen om miljöpåverkan kopplad till deras produkter. Ytterst handlar 
producentansvaret för el-produkter dock om att skapa kretsloppsanpassning. För 
kretsloppsanpassning krävs att vi tillvaratar de resurser vi redan inhämtat och förvandlat till 
varor. Genom en sådan syn på varor kan vi hushålla med resurser till framtida generationer. 
De lagar och förordningar som finns om producentansvar har till uppgift att med juridikens 
hjälp driva utvecklingen åt rätt håll och skapa förutsättning för rättvisa. 23 
 
Miljöbalken, den svenska miljörätten, har tillkommit för att samla den centrala miljö-
lagstiftningen i ett lagverk. Balkens övergripande mål är att främja en hållbar utveckling. 
Ambitionen med balken är också att på nationell nivå anpassa miljölagstiftningen till den 
utveckling som sker inom den internationella miljörätten. Kapitel 15, Avfall och producent-
ansvar, innehåller de grundläggande bestämmelserna om avfall och producentansvar. 
Miljöbalkens definitionen av avfall lyder: ”Med avfall avses varje föremål, ämne eller 
substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser 
eller är skyldig att göra sig av med”.24 Definitionen kommer från EG-direktivet om avfall.25 
 
Avfallsförordningen trädde i kraft den1 januari 2002 och kom att ersätta 
Renhållningsförordningen. Förordningen behandlar avfall och avfallshantering och  
redogör bl.a. för den behandling uttjänta el-produkter ska genomgå innan deponering, för-
bränning eller fragmentering (24  §). Uttjänta frysar och kylskåp ska omhändertagas särskilt 
i kommunens försorg (25 §).26 
 
Förordningen om producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter har 
meddelats med stöd av 15 kapitlet i Miljöbalken och började gälla den 1 juli 2001.27  Med 
elektriska och elektroniska produkter avses enligt förordningen (2 §): 
 
1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska 

strömmar eller elektromagnetiska fält, 
2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektro-

magnetiska fält, 
3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 

2.  
 
Som producent räknas den som yrkesmässigt tillverkar, för in i Sverige eller säljer el-
produkter (3 §). Förordningen ska inte tillämpas på bilar och bestämmelserna i 

                                                           
22 Ibid, s. 64 
23 Naturvårdsverket, 1997 - a,  s. 10-11 
24 Rubenson, 1998, s. 91 
25 Ibid, s. 17-95 
26 SFS 2001:1063 
27 Naturvårdsverket, 2001:7, s. 10 och SFS 2000:208 
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förordningen om batterier gäller framför denna förordning (4 §).28 Producentansvaret för el-
produkter omfattar endast uttjänta artiklar som önskar tillbakalämnas i samband med nyköp 
av motsvarande produkt (5 §). Detta innebär att kommunen har kvar sitt ansvar för de 
historiska produkterna. Med historiska varor avses el-produkter som inte har sin 
motsvarighet bland nya produkter.29 Producentens skyldighet omfattar vid varje 
försäljningstillfälle ett lika stort antal produkter som säljs. Producentens skyldighet gäller 
där varan säljs (7 §). Trots 7 § får producenten hänvisa kunden till lämpligt insamlingsställ 
för produkterna (8 §). Producenten skall informera kunden om möjligheten att lämna el-
produkter till producenten eller den som producenten anlitat för omhändertagande av 
uttjänta produkter (10 §). I samma paragraf betonas också att informationen ska vara 
utformad på ett sådant sätt att den når ut till hushåll. El-produkter har i medföljande bilaga 
till författningen delats in i tio olika produktgrupper. Jag kommer att använda 
gruppindelningen för att hitta en vid fördelning av återförsäljare till mitt empiriska material. 
Endast de av grupperna som har försäljning till privatpersoner kommer att användas. 
Grupperna är: 
 
1. Varor för användning i hushåll eller därmed jämförbar användning samt handverktyg 

och trädgårdsredskap 
2. It-utrustning och kontorsutrustning 
3. Telekomutrustning 
4. TV-, audio- och videoutrustning 
5. Kameror och fotoutrustning 
6. Klockor 
7. Spel och leksaker 
8. Ljuskällor och armaturer för ljuskällor 
9. Medicinteknisk utrustning 
10. Laboratorieutrustning 
 
Myndigheterna har tillsynsansvar och därför är producenten skyldig att inkomma med 
uppgifter till dem (15 §). Om producenten inte tar sitt ansvar, som följer av förordningen, 
leder detta till den rättsliga påföljden böter (16 §). Viktigt att notera är också att de svenska 
reglerna för återvinning av el-produkter, till skillnad från andra varugrupper, inte innehåller 
några insamlings- eller återvinningsmål.30 Konsumenten är inte skyldig att separera och 
återlämna el-produkter vilket han/ hon är för tidningar och förpackningar.31 Förordningen 
reviderades 2001 i Förordning om ändring i förordning om producentansvar för elektriska 
och elektroniska produkter. I den reviderade texten redogörs för att producenten ska lämna 
de upplysningar om sina el-produkter som ur miljö- och hälsosynpunkt behövs för att 
förenkla förbehandling enligt Avfallsförordningen.32 
 
Ungefär hälften av landets kommuner lät innevånarna kostnadsfritt lämna in sina uttjänta 
el-produkter även innan förordningen om producentansvar på el-produkter trädde i kraft.33 
Projekten bekostades av den kommunala renhållningsavgiften. Ett antal producenter, 
särskilt inom IT sektorn, tog genom upprättande av olika egna insamlingssystem emot sina  
uttjänta varor. I kapitel 15 i Miljöbalken står att varje svensk kommun är skyldig att ha en 
                                                           
28 bilar omfattas av SFS 1997:788 och batterier omfattas av SFS 1997:645 
29 Kretsloppsdelegationen, 1997, s. 188 
30 Naturvårdsverket, 2000, s. 52 
31 Ibid, s. 54 
32 SFS 2001:1077 
33 SOU 2001:102, s. 245 
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renhållningsordning, bestående av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering. Avfalls-
planen ska innehålla uppgifter på hur avfall ska tillhandatas i kommunen och åtgärder som 
ska vidtas för att minska avfallsmängden. Den övergripande visionen för avfallshantering i 
Norrköping är enligt Avfallsplanen: ”Avfallshanteringen i Norrköping skall bidra till en 
ekologisk hållbar samhällsutveckling.”34 Planen är ett av kommunens vektyg för styrning 
av avfallshanteringen mot kretsloppsanpassning och bättre nyttjande av naturresurser. Den 
innefattar allt avfall som uppkommer och hanteras i kommunen. Förutom att den ska 
användas internt inom den kommunala verksamheten ska den också fungera som 
inspirationskälla för kommunens innevånare och företag. Stycke 2.2. i Avfallsplanen 
behandlar producentansvaret. Inget finns skrivet specifikt om producentansvaret för el-
produkter eftersom det inte var gällande när planen skrevs. Den andra delen av 
renhållningsordningen i Norrköping, Föreskrifter för avfallshanteringen är antagna av 
kommunfullmäktige i Norrköping 2002. Föreskrifterna ska behandla och reglera det 
praktiska tillhandhavandet av avfall i kommunen och även redogöra för när undantag från 
föreskrifterna kan medges. Under 8  § står att läsa att elektronikavfall från hushåll kan 
hämtas eller lämnas till särskilda uppsamlingsställen.35 
 
Omhändertagande av uttjänta el-produkter har också uppmärksammats på EU nivå. För att 
arbeta med problemet har ett förslag på direktiv utarbetats och lagts fram i juni 2000. 
Direktivet, som på många sätt påminner om den svenska regelverket, kan tidigast träda i 
kraft år 2003. Förändringar av det svenska regelsystemet kan väntas efter att ett EU direktiv  
trätt i kraft. 36 

2.2.1 El-Kretsen och Elretur 
El-Kretsen är ett materialbolag som bildats och ägs av 22 branschföreningar i Sverige. Ett 
materialbolag är en typ av samarbetsföretag som i enlighet med producentansvaret 
samordnar ansvaret för återvinningsbara material. De 22 branschföreningenarna 
representerar tusentals företag verksamma inom handel, tillverkning och import. El-Kretsen 
syfte är att vara producenternas verktyg för gemensam hantering av producentansvaret för 
el-produkter.37 Varje bransch ska ta kostnaden för omhändertagande av sina produkter. 
Finansiering av verksamheten sker via medlemmarnas nyförsäljning. El-Kretsen har inget 
vinstintresse och medlemskap i någon branschförening är inte tvunget för  medlemskap i 
El-Kretsen. Elretur är ”varumärket” för samarbetet mellan kommunen och företag som 
organiserar återvinningen av el-produkter. All information till allmänheten om producent-
ansvaret på el-produkter går under namnet Elretur. På Elreturs hemsida finns uppgifter om 
adress till mottagningsstationer i hela Sverige och deras öppettider. 38 
 
Mellan Norrköping kommun och El-kretsen i Sverige AB finns ett samarbetsavtal om 
hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (hädanefter benämnt som el-avfall).39 
Samarbetsavtalet är ett standardavtal som är utarbetat av RVF – Svenska 
Renhållningsverksföreningen, El-Kretsen AB och Svenska Kommunförbundet. Avtalet är 
giltigt tom den 31 december 2005 (punkt 8) och avser främst el-avfall från hushåll. Det 
säger i kort att kommunen ska förfoga över mottagningsplatser där hushållen kostnadsfritt 
kan lämna sitt el-avfall (punkt 2). Producent som är ansluten till El-Kretsen har rätt att 

                                                           
34 Norrköping kommun, 1998, s. 9 
35 Ibid och Norrköping kommun, 2002 -a  
36 Naturvårdsverket, 2000, s. 52-53 
37 Kretsloppsdelegationen, 1997, s. 154 
38 el-retur.se, 01-04-02 och el-kretsen.se 02-04-02 
39 RVF et al 
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hänvisa hushåll till mottagningsplatser i kommunen för att ta sitt producentansvar (punkt 
3.1). El-Kretsen ska bekosta transport av  el-avfallet från kommunens mottagningsstationer, 
bearbetning och återvinning av produkterna (punkt 3.4). De har även skyldighet att kunna 
redovisa statistik för insamlade mängder el-avfall i kommunen och hantering av detta 
(punkt 3.5). De mottagningsplatser som finns i kommunen, Häradsuddens ÅVC och 
Returpunkten har av kommunen och El-Kretsen funnits lämpliga och tillräckliga för 
mottagning av el-produkter från privatpersoner (bilaga 2). På Returpunkten kan 
konsumenten lämna alla typer av uttjänta el-produkter medan Häradsuddens ÅVC endast 
tar emot stora vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner. El-Kretsen och kommunen har 
gemensamt ansvar för information om producentansvaret för el-produkter till 
konsumenterna. El-Kretsen ska på riksnivå översiktligt informera hushållen om motiv för 
insamling och Elretur systemet och även etablera databas på internet för allmänheten och 
en för kommunen med bl.a. information och regelverk. Kommunen ska på lokal nivå 
informera hushåll om kommunens mottagningsplatser och regelverk för omhändertagande 
(bilaga 4, punkt 2). 

2.3 Konsumenten 
I samtida miljödebatt kan en ansvarsförskjutning, från myndigheter och större 
organisationer till vanliga medborgare, urskiljas.40 Något som kan tolkas som ett resultat på 
ansvarsförskjutningen är det i miljödebatten frekvent återkommande begreppet konsument-
makt. Det klassiska ”skolboksexemplet” på konsumentmakt är klorblekt papper som nästan 
helt försvann från de svenska återförsäljarnas sortiment på mycket kort tid. Men att 
marknaden så snabbt ändrade sitt utbud av papper berodde inte på att några enskilda 
konsumenter bestämde sig för att de inte ville köpa klorblekt papper utan istället var det 
efter att kommunförbundet beslutat sig för att endast inhandla sådant som förändringen på 
marknaden skedde.41 I det här fallet liksom i många anda är det de stora aktörerna som 
bestämmer utvecklingen. 
 
Mängden miljömärkta produkter har ökat kraftigt den senaste tiden. Miljömärkning är ett 
bevis på att konsumentmakt kan fungera men då måste den vara organiserad skriver Domeij 
sitt bidrag i antologin Livsstil och miljö-  fråga, forska, förändra. Miljömärkningen gör att 
konsumenten på ett enkelt sätt i affären får relevant information för inköp av dagligvaror 
med beaktande av miljöaspekter. Även om konsumenten har mycket lite inflytande över 
utbud av varor på marknaden kan hon till viss del påverka genom medvetna val t.ex. kan 
mängden av ekologisk mjölk som säljs på den svenska marknaden påverka hur många 
ekologiska gårdar vi har. 
 
Att en konsument har kunskap om miljöproblem är inte detsamma som att han/ hon 
kommer att försöka minimera sin negativa miljöpåverkan. För att individen ska ändra sitt 
beteende och agera mer miljövänligt är det enligt Lundgren avgörande om hon upplever 
följandet:42 
 
• Individen upplever problemet som ett problem. 
• Individen upplever att problemet rör honom/ henne. 
• Individen upplever sig kunna göra något åt problemet. 
 

                                                           
40 Bennulf, 1996, s.153 
41 Domeij, 1996, s. 34 
42 Lundgren, 1996, s. 15 
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Lundgren menar att det ansvar som läggs på konsumentens axlar för att lösa miljö-
problemen stundom är orimligt stort.43 Med det avser han att det kanske inte bara är 
individen som väljer en miljövänlig livsstil, kanske är företag, fastighetsägare, media m.fl. 
medskapare av individens val. Han menar att mycket stort utrymme, i alla fall verbalt läggs 
på hushållen/ individerna men debatten måste föras på alla nivåer i samhället: individen, 
det lokala, internationella företagen, myndigheterna, organisationerna, politiken och media. 
Många svenska medborgare ser sitt ansvar och försöker agera på ett sådant sätt som 
samhällsinformationen säger vilket är långt ifrån enkelt. Ekonomiska rapporter manar 
konsumenten att shoppa, endast så kan tillväxten i Sverige öka. En tillväxt som skapar jobb, 
pengar och möjligheter. Mot detta står miljörapporter som ibland visar problemen för 
människa och miljö som tillväxten medför och ibland pekar som tillväxt som en lösning på 
våra miljöproblem. Insamling av uttjänta varor är något som det är relativt enkelt för 
individen att göra eftersom det inte kräver någon större förändring av livsstil. Många 
insamlingssystem av uttjänta varor har varit mycket effektiva i Sverige. Svenskar är helt 
enkelt duktiga på att återlämna saker.44 Men vad är det då som avgör om ett konsumenter 
väljer att återlämna artiklar till ett insamlingssystem? Nyckelord för insamlingsfrekvensen 
av uttjänta artiklar från konsumenter är enligt Florén:45 
 
• Tillgänglighet till insamlingssystemet. 
• Information om insamlingssystemet 
 
Liksom Florén anser jag att detta är de två absolut mest betydande parametrarna för 
påverkan av insamlingsfrekvensen. Tillgängligheten till insamlingssystemet är ytterst viktig 
för konsumentens bekvämlighet. Information är avgörande för att medborgaren ska bli 
medveten om problemet och att något kan göras åt det. Naturvårdsverket finner 
informationsinsatser mycket viktigt för ett välfungerande producentansvar på el-produkter. 
De bedömer att ett informationsbehov för systemets samtliga aktörer på ca 30-40 miljoner 
kr per år i inledningsfasen.46 
 
Information är en intermediär vara, vilket innebär att det inte är informationen i sig utan 
istället användandet av den som ger konsumenten nytta.47 Lundgren diskuterar i en text i 
Livsstil och miljö- fråga, forska och förändra individens väg från intagande av information 
till beteende förändring. Han menar att även om individens kunskap ökar består ofta åsikter 
och värderingar och det medför att individen vanligtvis inte förändrar sitt beteende. Vidare 
menar han att det vanligaste resultatet av en informationsinsats är att individen inte ändrar 
sin uppfattning.48 Som synes av följande resonemang finns många problem med att få 
individen att ändra beteende genom information. Jag delar Lundgrens uppfattning om de 
beskrivna problemen med informationsinsatser men ser i likhet med Lundgren att på det 
hela taget är ändå informationsinsatser en bra åtgärd för att få individen att återlämna sina 
uttjänta el-produkter. 

                                                           
43 Ibid, s.17 
44 Jonsson, 1996, s. 42 
45 Florén et al, 1997, s. 44  
46 Stenhammar, 2000, s. 21  
47 Alsén, 1995, s.18 
48 Lundgren, 1996, s.16 
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3 Teori 
I följande avsnitt kommer jag att presentera delar av Becks teori från verket 
Risksamhället.49 Min analys fokuserar på risksamhället som ett tillstånd, i sammanhanget 
får det inte glömmas bort att teorin om risksamhället endas är en aspekt i teorin om den 
reflexiva moderniserings processen som Beck utvecklat.50 

3.1 Risksamhället 
Beck menar att moderniseringsprocessen i ”vår tid” blir reflexiv eftersom den blir ett 
problem för sig själv. Detta syftar på den tveksamhet som uppstår över vårt sätt att leva och 
samhällsstrukturen. Reflexiv i det här samanhanget, vilket han poängterar i ett senare verk, 
innebär en kombination av två komponenter.51 Den första komponenten handlar om en 
reflexmässig utveckling från industrisamhälle till risksamhälle. Utvecklingen från det ena 
stadiet till det andra sker alltså automatiskt och oreflekterat. Den andra komponenten är 
reflexion som skapas när riskerna kommer till allmänhetens medvetande och samhällets 
faror kommer i fokus. Detta kan leda till att vad som tidigare ansetts vara rationellt för 
samhället kan ses som livshotande. På grund av motsättningen mellan gammal rutin och ny 
medvetenhet om konsekvenser och handlingsalternativ skapar ett självkritiskt samhälle. 
Skillnaden mellan industrisamhälle och risksamhälle är den ökade graden av reflexion över 
faror vilken uppkommit i risksamhället. Risksamhället skrevs innan Tjernobylolyckan och 
tar utgångspunkt i det samtida samhället för att skapa en bild av vart samhället är på väg. I 
och med den katastrofala olyckan i april 1986 blev risksamhället, som Beck beskriver det, 
en realitet. Kärnkraften har varit och är mycket omdebatterad och dess möjligheter och 
risker har medfört mycket engagemang, rädsla och misstro till samhällets institutioner. 
Beck menar att radioaktivt nedfallet innebär slutet på våra distanseringsmöjligheter.52 Vi 
kan inte längre stänga resten av världen ute utan tvingas inse att vi i många fall inte kan 
skyddas av nationalstatliga gränser.53  
 
Beck beskriver ett samhälle där medborgarna lever i ständig rädsla för faror som han /hon i 
många fall varken kan se, höra eller känna. Endast genom vetenskapens ”varseblivnings-
instrument” – teorier, experiment, mätinstrument- görs vi medvetna om riskernas existens. 
Individens finner sig inkompetent i frågor rörande den egna situationen vilket leder till att 
människan blir utelämnad till utsagor från experter. Dessa experter som ofta är forskare har 
en central roll i vårt samhälle eftersom de skapar bilden av vad som vi ska se som risker 
och vad vi kan negligera. Massmedia och andra som för ut riskerna till en bred publik blir 
nyckelpersoner i samhället. Vissa risker kan individen ”köpa” sig fri från genom att välja 
att handla ekologisk mat och bo i ett hus beläget långt ifrån industriområden. Men faktorer 
som kön, klass och etnicitet är obetydliga för att komma ifrån de tidstypiska riskerna i 
risksamhället. Vi kan ju inte sluta andas, äta och dricka! Riskerna har många skepnader, 
DDT, radioaktivitet och gift är några av de som Beck ägnar utrymme åt i analysen i 
Risksamhället. Riskerna i risksamhället kännetecknas av att de inte har några enkla och 
entydiga lösningar. Riskerna skapar en vaken och kritisk allmänhet som längtar efter 
säkerhet. Kritiken växer mot moderniseringen och präglar  också  den offentliga debatten. I 
risksamhället är frågorna hur hot och faror  kan förhindras, minimeras, dramatiseras eller 
kanaliseras otroligt viktiga. När riskerna väl har uppkommit, hur kan de då begränsas och 

                                                           
49 Beck, 1998 
50 Beck, 1995, s. 53 
51 Ibid, s. 52-53 
52 Beck, 1998, s. 11 
53 Ibid, s. 52-60 
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fördelas så de inte hindrar moderniseringsprocessen eller går över gränserna för vad som är 
ekologiskt, medicinskt, psykologiskt och socialt rimligt. 54 
 
Det sker även en individualisering av miljöfrågan där varje individ blir ”medbrottsling”. 
Eftersom skulden ligger hos alla följer en generell ansvarslöshet. Det är lätt att säga att man 
varken sett eller hört och därmed ställa sig utanför all skuld. Detta är ett välkänt problem 
som ofta i litteratur kallas friåkarproblemet. Varje intressent försvarar sin riskdefinition för 
att avvärja hot mot den egna ekonomin. I fallet el-produkter skulle det här för 
konsumentens del innebära att strunta i att lämna tillbaka sina el-produkter. Någon annan 
kan ta tag i det problemet jag har inte tid, lust etc. Friåkarproblemet handlar alltså om att 
skjuta över problemen och kostnaderna på någon annan.55 
 
I många frågor står forskningsresultat mot varandra. Detta är något som Beck menar är 
början till avmystifieringen av föreställningen om vetenskapen som förmedlare av 
sanningen.56 Experterna lämnar sina utlåtande, ofta motsägelser och konflikter,  till 
individen med kommentar om vikten att individen ska skapa sig ett kritiskt förhållningssätt 
till resultaten.57 Detta leder till att samtidigt som individen i risksamhället blir betydelselös 
luras hon att tro att det är hon själv som skapar världen.58 Den globala hot gemenskapen 
innebär också en underminering av de nationalstatliga gränserna, militära allianser och 
handelsblock. Lösningen på problemen i risksamhället går bara att finna på ett globalt 
plan.59 
 
Medan individens liv öppnas upp mot ett världssamhälle handlar regeringar fortfarande 
inom nationalstaten.60 Principen om att förorenaren ska betala används allt mer innanför de 
nationalstatliga gränserna som ett verktyg för att hantera miljöproblemen. Verktyget 
preciseras och utformas i samförstånd mellan vetenskap och lag. Principen blir ytterligare 
ett urvals instrument för att erkänna eller avvisa olika risker. Beck skriver: ”Man vet att 
moderniseringsriskerna på grund av sin struktur i allmänhet inte kan förklaras tillräckligt 
utifrån denna princip.”61 För de flesta faror finns inte en specifik upphovsman utan istället 
har varje verkan, när det gäller miljöfrågor, mestadels en mängd orsaker. Den som 
dogmatiskt orsaksbestämmer verkan undgår lätt komplexiteten i samhällsstrukturen som 
har skapat riskerna.62  
 
Beck menar att i den reflexiva moderniseringsprocessen har produktionskrafterna övertagit 
politikens roll att driva på samhällsutvecklingen. Samtidigt som riskerna oftast inte kan 
lösas lokalt utan behöver politiska lösningar. Moderniseringen har fört med sig frihet för 
individen gällande familjeförhållande och försörjningsrelationer men detta har skett på 
bekostnad av ännu större krav, den här gången från marknad och arbetsmarknad. I den 
individualiseringen som sker görs individen beroende av marknaden på livets alla områden. 
De marknadskrafter, trender, konjunkturer och marknader, som individen är utsatt för finns 
det ingen möjlighet för honom/ henne att påverka. Dessutom ger medias utveckling, där 
individen matas med samhällets budskap även i sitt eget hem, nya möjligheter till politisk 
                                                           
54 Ibid, s. 27-75 
55 Ibid, s. 39-49, Friåkarproblemet beskrivs bl.a. i Lundgren, 1999, s. 16 
56 Ibid, s. 83  
57 Ibid, s. 221 
58 Ibid, s. 221 
59 Ibid, s. 39-49 
60 Ibid, s. 221 
61 Ibid, s. 88 
62 Ibid, s. 86- 89   
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kontroll. Processen går så långt att en av individens viktigaste roller i den samhälliga 
kontexten blir den som konsument, som köpare av produkter och tjänster. 
Individualiseringen sker vid en tidpunkt när förutsättningarna för ett individuellt, 
självständigt liv är sämre än någonsin tidigare.63 

4 Metod  
Intervjumetodik kommer nedan att diskuteras för utvecklande av teoretiskt perspektiv på 
uppsatsens empiriska moment. Metoden för var och en av mina undersökningar kommer att 
presenteras. 

4.1 Intervjumetodik   
Forskningsintervjun har många likheter med vardagssamtal. Intervjuns viktigast redskap är 
intervjuaren och hans/ hennes förmåga till empati, öppenhet och analysförmåga. Intervjun 
måste ha struktur och ett syfte. Kvale menar att det är viktigt att tänka på att intervjun inte 
är ett samtal mellan två (eller flera) likställda parter, utan det är alltid forskaren som 
definierar och kontrollerar situationen.64 Man brukar generellt skilja på kvantitativa och 
kvalitativa angreppssätt. Eftersom jag söker sammanhang och strukturer mer än 
generaliseringar har jag valt kvalitativ metod. Mycket värde sätts i den kvalitativa intervjun 
till det specifika och unika som framkommer. Kvalitativ forskningsintervju undersöker ofta 
ett mindre antal personer, det viktiga är att gå på djupet i intervjuerna. Halvstrukturerade 
intervjuer är vanligt inom kvalitativ forskning. Kvale beskriver att inför den här typen av 
intervju ska relevanta teman och frågor förberedas. Under intervjuns gång har forskaren 
sedan möjlighet att ändra frågornas form och ordningsföljd.65 Informationen i kvalitativa 
studier ska säkras genom en växelverkan mellan forskaren och intervjupersonerna.66 
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer flödesschema av informations och 
varuflödet upprättas, intervjuer med viktiga aktörer genomföras och materialet kommer att 
analyseras med utgångspunkt från konsumenten i risksamhället. De aktörer som valts ut för 
genomförande av intervjuer är återförsäljare och Norrköping kommun p.g.a. deras närhet 
till konsumenten.   

4.1.1 Kort intervju med återförsäljare  
Jag har för att utreda återförsäljarna förmåga att hjälpa konsumenten till kretsloppsanpassad 
hantering av el-produkter genomfört korta intervjuer med återförsäljare. Jag anser att de 
små kommentarerna vissa intervjupersoner har uttalat utöver det egentliga svarena på 
frågorna har gett mig mycket värdefull information. Intervjun är konstruerad så att intervju-
personen ska kunna besvara frågorna utan att ta till litteratur. Detta bygger på att jag anser 
att frågor angående producentansvaret för el-produkter ska kunna besvaras av intervju-
personen direkt för att det ska komma till gagn för konsumenten. 16 återförsäljare i 
Norrköping kommun har, utan förvarning, besökts och frågor som frammanar korta svar 
har ställts. Intervjumanualen finns att läsa i bilaga 1.  Intervjupersonen för undersökningen 
har varit den person i butiken som först varit kontaktbar eller annan person som hänvisats 
till. Angreppssättet bygger på att det är av mindre vikt om personalen som enskilda 
individer kan informera kunderna om återvinning av el-produkter jämfört med om 
återförsäljaren som butik kan det. Konsumenten ska alltså få hjälp i butiken av den person 

                                                           
63 Ibid, s. 213-222 
64 Kvale, 1997, s. 13 
65 Ibid, s. 109 
66 Holme et al, 1997, s.78-163  
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som han/ hon handlar av eller annan person som kan tillkallas. Undersökningen har genom-
förts under vardagar då återförsäljarna inte haft särskilt många kunder för att undvika att 
intervjupersonen skulle känna stress vid intervjutillfället. El- produkter har i en bilaga till 
författningen om producentansvar delats in i tio produktgrupper, vilka listats i  bakgrunden 
(se s. 10). Från de sista två grupperna (medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning) 
sker ingen större försäljning till privatpersoner utan mer till organisationer, institutioner och 
företag och de hamnar därför utanför studiens syfte och också undersökningen. Från övriga 
åtta grupper har två återförsäljare valts ut till att ingå i studien. Uppdelningen syftar till att 
skapa ett vitt spektrum av återförsäljare för att få bredd på undersökningen. En variation av 
mindre och större återförsäljare har eftersträvats vid urvalet liksom variation av 
återförsäljare belägna central respektive utanför centrum. Urval har gjort utifrån de företag i 
Norrköping som finns registrerade på Gula Sidorna. En del av de utvalda företagen visade 
sig endast ägna sig åt försäljning till företag. I de fallen har dessa butikerna strukits och 
ersättare hittats på Gula Sidorna. Jag har avidentifierat mitt material eftersom jag ville ge 
intervjupersonerna en extra trygghet vid intervjutillfället. De måste kunna veta att de inte 
kommer att få negativa yttringar från överordnade eller kunder av att deltaga. 
 
För analys av inkomna data har två parametrar ansetts särskilt viktiga för att gruppera 
materialet: 
 
1. Storlek   Små- under 10 anställda  

Medelstor- 10 till 100 anställda  
Stor- fler än 100 anställda    

2. Lokalisering   Centraltbelägen eller ej 
 
Jag har själv bestämt variationen för parametrarna efter vad jag anser vara rimligt utifrån 
studiens syfte. Storlek har valts till en parameter eftersom det ofta påverkar vilka resurser 
ett företag har. Stora aktörer har mer resurser för internutbildningar mm. Stora aktörer är 
ofta mer måna om regelefterlevnad eftersom deras butiksnamn har stort värde och inte får 
komma i dålig dager. För en ensamföretagare kan det vara svårare att hantera alla de olika 
delarna av företagets verksamhet. Lokalisering är viktigt för ett företags förutsättningar. 
Kunder kommer ofta i bil till företag utanför centrum och många gånger drivs också 
kunden av företagens lågpris profil. Konsumenter åker antagligen i mindre utsträckning till 
dessa företag för att ställa frågor, syfte med besök är istället inköp. För centralt belägna 
företag ter det sig mer naturligt att konsumenten kommer in och ställer frågor utan att vilja 
köpa något. Vissa av företagen hade kunnat ingå i flera av de åtta produktgrupperna och 
därav sker ingen analys av intervjuerna med detta som instrument för gruppering. 

4.1.2 Intervju med tjänsteman på Norrköpings kommun 
Tjänsteman på Norrköping kommun som bl.a. arbetar med  avfallshantering har kontaktats. 
En kortare telefonintervju gjorts vid arbetets uppstart, för att få en tidig bild av kommunens 
roll i systemet för producentansvaret för el-produkter. Vid ett senare tillfälle genomfördes 
en längre halvstrukturerad intervju med samma person men den här gången på kommun-
huset i Norrköping. Jag valde att använda halvstrukturerad intervju eftersom det ger frihet 
för mig som intervjuare att under intervjutillfället gå in på nya spår som intervjupersonen 
tar upp förutsatt att de hör ihop med mina tema. Liksom intervjuerna med återförsäljarna 
syftar denna undersökningen till att få en bild av vilken förmåga aktören har att hjälpa 
konsumenten till kretsloppsanpassad hantering av el-produkter. Intervjumanual i enlighet 
med Holmes beskrivning har används vid undersökningen vilket innebär att de frågor som 
formulerats innan intervjun inte är fasta utan istället en grund för relevanta teman och 
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frågeställningar.67 Jag har valt att använda metoden eftersom manualen ger frihet till den 
intervjuade att svara på det sätt som han/ hon finner lämpligast. Intervjumanualen finns i 
bilaga 2. Utgångspunkt för intervjun var de tidiga versioner av varu- och informations-
flödesschemana. De olika leden, i särskilt informationsflödet, diskuterades.  

4.2 Flödesschema 
Ett system består av komponenter som har förenats till en helhet. Studiens syfte är 
utgångspunkt när man vetenskapligt undersöker system. Det är syftet som avgör vilka av-
gränsningar och delkomponenter som studeras. Ett sätt att vetenskapligt arbeta med system 
är att visualisera dem i modeller. En modell kan aldrig vara ”sann” men däremot bättre eller 
sämre för syftet eller i relation till rådande kunskap. Upprättande av flödesschema är en 
form av modellbyggande. Ett flödesschema kan göras på ett mycket övergripande plan, där 
endast de komponenter som finns i systemet specificeras. Jag har valt att använda mig av 
flödesschema eftersom de ger en mycket klar och tydlig bild av det studerade systemet. 
Vidare anser jag att det är ett användbart verktyg för att få en bild av hur aktörerna är 
kopplade till varandra och se var i systemet som konsumenten är placerad. Flödesschemana 
visualiserar de enligt mig primära flödena.68   

4.2.1 Flödesschema för varor 
För att undersöka hur varuflödet av el-produkter ser ut idag kommer ett flödesschema att 
upprättas. Schemat syftar till att visualisera el-produktens väg till och från olika aktörer i 
samhället. Var i systemet konsumenten kommer in kan säga mycket om hans/ hennes 
betydelse i systemet. Flödesschemat har sin utgångspunkt i det textmaterial om producent-
ansvaret för el-produkter som redogjorts för i bakgrunden. Nya aspekter har tillkommit 
genom uppsatsens empiriska material och då har denna kunskapen tillförts schemat. 

4.2.2 Flödesschema för information  
Information är mycket viktigt för ett välfungerande system för producentansvar på el-
produkter. För att få en bild av hur informationsflödet för producentansvaret för el-
produkter gestaltar sig kommer ett flödesschema upprättas. Liksom flödesschemat för varor 
utgår även detta schema från litteraturstudier och empiriskt material. 

5 Undersökning och diskussion 
I kapitlet kommer data och material från mina undersökningar att läggas fram och 
diskuteras.  

5.1 Relationen återförsäljaren – konsumenten 
Det material som framkommit av intervjuerna finns presenterade i tabell 1. Frågorna i 
tabellen är i kortfattad version, de finns i sin helhet i bilaga 1. Förtydligas bör att när jag 
syftar på den intervjuade personen benämner jag honom/ henne intervjuperson och när jag 
pratar i mer generella ordalag använder jag benämningen återförsäljare. 
 

                                                           
67 Holme et al, 1997, s. 100-103 
68 Gustafsson, et al, 1982, s. 7-50 
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Tabell 1: Intervjupersonernas svar på  intervjuerna  med återförsäljare i Norrköping 
Förkortad version av 
frågorna 5 –12  

Intervjupersonens 
svar 

Intervjupersonens 
svar 

Intervjupersonens 
svar 

Intervjupersonens 
svar  

5. Vet du vad 
producentansvar är? 

Ja – 6 
intervjupersoner 

Nej – 7 
intervjupersoner 

Osäker - 2 
intervjupersoner 

 

6. Privatperson  frågar, 
utan köp, om uttjänta 
el-produkt? 

Varje vecka – 1 
intervjuperson 

Varje månad – 3 
intervjupersoner 

Mer sällan – 11 
intervjupersoner 

 

7-8. Medföljs en el-
vara ni säljer av 
instruktioner om 
återvinning? 
Vem är de utformade 
av? 

Ja ibland – 5 
intervjupersoner. 
Alla svarade  
utformning av 
tillverkaren. 

Nej – 9 
intervjupersoner 

Vet ej – 1 
intervjuperson 

 

9. Vid köp,  tar ni emot 
uttjänt vara som 
kunden har med till 
affären? 
 

Ja – 13 
intervjupersoner 

Nej – 2 
intervjupersoner 

  

10. Var ska kunden gå 
med uttjänt vara?  
 

Till 
mottagningsstation 
– 7 
intervjupersoner 

Till återförsäljaren 
–5 intervjupersoner

Återförsäljare eller 
återvinningsstation 
– 2 
intervjupersoner 

Vet ej – 1 
intervjuperson 

11. Kampanjer där 
uttjänta el-produkter 
inkommer? 
 

Ja – 5 
intervjupersoner 
 

Nej – 10 
intervjupersoner 

  

12. Vad gör ni av 
uttjänta el-produkter? 
 

Har sortering i 
närheten av 
butiken – 5 
intervjupersoner 

Skickar till 
mottagnings- 
station – 9 
intervjupersoner 

Har inga uttjänta 
el-produkter – 1 
intervjuperson 

 

 
16 intervjupersoner ombads deltaga i undersökningen varav 15 valde att vara med. Av de 
butiker där undersökningen genomfört är fyra små, två medelstora och nio stora (enligt 
uppdelning som presenterades i metoden). Nio butiker är belägna centralt och sex stycken 
utanför centrum. Undersökningen har ett bortfall. Det var tydligt i aktuellt fall att personen 
inte ville deltaga trots anonymitet. Bortfallet har troligen inte haft någon större betydelse 
för undersökningens resultat.  
 
Intervjuerna visar att producentansvaret som begrepp inte är särskilt välkänt bland intervju-
personerna. Endast sex av intervjupersonerna sade sig veta vad ordet innebar. Detta är inte 
nödvändigtvis ett problem. Personen kan vara fullt medveten om hur hantering av uttjänta 
el-produkter sker ändå och kan mycket väl tänkas kunna hjälpa kunden tillrätta. Resultatet 
är oberoende av företagets storlek och lokalisering. Ordet producentansvar förbryllade en 
av intervjupersonerna rejält. Personen menade att producentansvar inte berörde aktuell 
butik eftersom butiken inte tillhörde gruppen producenter utan var en återförsäljare. Därför 
ansåg han också att jag kommit fel om jag ville prata om producentansvaret för el-
produkter. Det kan tänkas att ordet producentansvar förbryllar konsumenter än mer. Det är 
ju inte producenten man inte går till för att göra sina dagliga inköp utan en återförsäljare. 
Vid namngivandet av producentansvar är det alltså troligt att konsumenten inte var en aktör 
som lades särskilt stor vikt vid. Vilket kan förklaras av att författningarna inte vänder sig 
till konsumenten i första hand. Information riktad till konsumenten som förespråkar 
återlämning av uttjänta el-produkt till producenten kan tänkas missuppfattas.  
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Intervjupersonerna anser att det är ovanligt att konsumenter kommer in till butiken, utan att 
köpa något, och frågar var uttjänta el-produkter kan lämnas. 11 intervjupersoner menade att 
det hände mer sällan än varje månad, tre menade en gång i månaden och endast en av 
intervjupersonerna sade sig varje vecka ha personer som frågade var de skulle göra av sina 
uttjänta el-produkter. Resultatet kan inte kopplas till butikernas lokalisering eller storlek. 
Intervjupersonen som varje vecka hade personer som kom in och frågade kommenterade att 
det mestadels var äldre människor. Bristen på frågor kan leda till att företeelsen får lägre 
prioritet för återförsäljaren än vad som annars skulle vara fallet. Återförsäljare är vanligtvis 
måna om att kunna besvara kundens och potentiella framtida kunders frågor. Jag anser 
därmed att konsumenten genom att ställa fler frågor kan påverka återförsäljarens intresse 
för producentansvaret för el-produkter. Att så många som 11 av intervjupersonerna fick den 
typen av frågor mer sällan än varje månad kan också tolkas som att privatpersoner är 
omedvetna om att de ska sorter sin uttjänta el-produkter särskilt från annat hushållsavfall 
eller att deras återförsäljare har skyldighet att upplysa dem om var de kan lämna uttjänta 
artiklar. Vid de båda tolkningarna har konsumenten bristande kunskap för skapandet av ett 
väl fungerande producentansvar på el-produkter. En tredje tolkning av resultatet kan vara 
att konsumenterna vet hur återlämning av el-produkter ska gå till så de inte har några frågor 
till sin återförsäljare.  
 
Flertalet av intervjupersonerna, nio personer, är av uppfattningen att deras el-produkter inte 
medföljs av instruktioner om var de ska lämnas när den blivit uttjänt, fem intervjupersoner 
menade att instruktioner medföljde ibland och en intervjuperson visste inte. Av de intervju-
personer som menade att el-produkterna ibland hade medföljande instruktioner var fyra 
stora och en liten. Detta kan förklaras med att många av de stora har ett bredare sortiment 
av el-produkter och därmed ökar sannolikheten för att någon produkt har medföljande 
instruktioner om återlämning. För att få reda på den verkliga situationen måste en 
undersökning av varor och deras medföljande instruktioner göras men låt oss nu anta att 
intervjupersonernas bild överensstämmer med verkligheten – el-produkter medföljs sällan 
av instruktioner om att återlämning av dem ska ske sen de blivit uttjänta. Jag anser att 
situationen är olycklig, medföljande instruktioner hade kunnat tänkas vara mycket bra för 
att medvetengöra konsumenten. Det skulle kunna legitimera återlämning som en självklar 
del i konsumentens hantering av produkten. Till många el-produkter medföljer instruktioner 
till användaren på modersmålet och som en naturlig del av informationen skulle förfarande 
vid återlämning kunna läggas till. Det förefaller lite märkligt att återlämningsinstruktioner i 
många fall inte finns utarbetat i instruktionshäftena när producenten har skyldighet att 
informera konsumenten. Kanske är detta något som blir standard när systemet varit igång 
längre tid. Om det ändå inte blir standard inom de närmaste åren tror jag det är lämpligt att 
ta till lagar eller regler för att göra det till standard. Informationsplikten i författningen om 
producentansvar borde i sådant fall specificeras i något dokument och information i 
instruktionsböckerna blir då en av flera punkter. Av de intervjupersoner som sa att vissa av 
deras produkter medföljdes av instruktioner om återlämnings svarade alla att texterna var 
utformade av tillverkaren.  
 
En klar majoritet, 13 av intervjupersonerna, säger sig vid nyköp ta emot uttjänta el-
produkter som konsumenten har med sig till affären. Men återförsäljaren gör det också på 
detta sättet svårare för sig än vad lagen nödgar. De hade lika gärna, i alla fall om någon i 
produktledet  är anslutna till El-Kretsen, kunnat hänvisa kunden till Returpunkten. Att de 
ändå tar emot varor kan tänkas ge goodwill från konsumenten. Många konsumenter kan 
tänkas vara tacksamma för en sådan extra service. Av de intervjupersonerna som i detta 
samanhang angav att butiken inte tog emot de uttjänta varorna som konsumenten medförde 
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valde de båda att hänvisa kunden till Returpunkten, vilket författningsmässigt är helt riktigt. 
Detta innebär att alla återförsäljarna i det här fallet tar sitt ansvar enligt lagens mening. Att 
efterlevnaden av regelverket blivit så pass god, när systemet inte ens varit i bruk ett år, kan 
ha många orsaker. Dels ter det sig nödvändigt att informationen till återförsäljarna varit 
god. Systemet kräver inte särskilt mycket jobb för återförsäljaren vilket kan vara av yttersta 
vikt. Inte heller kostar producentansvaret för el-produkter återförsäljaren mycket pengar. 
Avgiften till El-Kretsen betalas vanligtvis inte av återförsäljaren utan någon i produktens 
tidigare led som t.ex. tillverkaren eller importören.  
 
Det kan tänkas upplevas som en stor skillnad för återförsäljaren om konsumenten inte har 
med sig den uttjänta varan till butiken utan istället har den liggande hemma. Det förefaller i 
sådant fall mer troligt att återförsäljaren hänvisar kunden till det kommunala insamlings-
systemet. Mitt hypotetiska resonemang stämmer också in på resultatet från undersökningen. 
Där sju intervjupersoner hänvisade till mottagningsstation jämfört med två vid föregående 
intervjufråga. Fem intervjupersoner menade att kunden borde komma tillbaka till affären 
med artikeln, två menade att kunden fick komma tillbaka till affären eller gå till någon 
mottagningsstation och en intervjuperson visste inte vad han/ hon skulle säga till kunden. 
Resultatet kan inte kopplas till storlek eller lokalisering. Det inträffade vid flera tillfällen att 
intervjupersonen sa att de skulle hänvisa kunden till en mottagningsstation, funderade lite 
och sa att de inte visste namnet på den eller var den låg. Det är inte bra om återförsäljarna 
inte kan namn och lokalisering på mottagningsstationen i Norrköping. De kan då inte ge 
den lokala prägeln på informationen som konsumenten behöver för återlämning av el-
produkter. Om vetskap om mottagningsstationens namn och lokalisering är bristfällig hos 
återförsäljarna indikerar det att kunskapen är än sämre hos konsumenterna eftersom de mer 
sällan kommer i kontakt med information om hur el-produkter ska behandlas i uttjänt 
stadie.  
 
Kampanjer som går ut på att konsumenten får betalt för att lämna in uttjänt artikel vid ny-
köp av motsvarande artikel, tror jag är mycket effektivt för att få konsumenten att 
återlämna sina el-produkter. Den här typen av kampanjer har olika betydelse beroende på 
från vilken aktörs perspektiv den betraktas. Systemet kan från en konsument ses som en 
rabatt på produkten, hon skulle ändå slänga sin uttjänta TV och nu kan hon till rabatterat 
pris samtidigt köpa en ny. Kampanjen ger på så sätt ett ekonomiskt incitament för 
konsumenten att återlämna sin uttjänta el-produkt. För en återförsäljare, importör eller 
tillverkare kan en kampanj ses som något som lockar kunder att köpa. Köp nu och få rabatt 
i form av att du får betalt för din gamla produkt! Välj denna produkten och ingen annan, vi 
tänker på din bekvämlighet, ekonomi och miljön. Alltså blir kampanjen en del av 
marknadsföringen och en strategi för att öka försäljningen av en specifik vara. På ett större 
samhällsperspektiv kan den här typen av kampanjer betraktas som ett sätt att få in fler ut-
tjänta produkter och på det sättet bidraga till kretsloppsanpassning av varusektorn. Många 
av återförsäljarna kommenterade att det inte är de själva som står bakom kampanjerna utan 
istället deras leverantörer. Av de fem återförsäljare som hade den här typen av kampanjer är 
fyra stora och en medelstor. Rent praktiskt kan det vara mycket svårt för en mindre 
återförsäljare att ta del av en sådan kampanj. Dels krävs ofta en hel del reklam och även 
utrymme för att kunna tillhandataga de uttjänta produkter som inkommer. 
 
Nio intervjupersoner sa att de skickade de uttjänta el-produkterna till en mottagningsstation 
och fem intervjupersoner nämnde att de hade plats för sortering av avfall i närheten av 
butikslokalen. Till den senare gruppen dominerar centralt belägna affärer vilket beror på att 
det centrala affärskomplexet har en station för sortering. En intervjuperson nämnde att 
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butiken aldrig fick in uttjänta el-produkter. TV-spel, som var den största varugruppen av el-
produkter för affären, hade ett andrahandsvärde och såldes vidare istället för att kasseras. 
Produkten har också en tendens att hamna i konsumenters förråd och källare när de inte 
längre används påpekade samma intervjuperson. På det sättet sker en ansamling av el-
produkter i teknosfären. 
 
Vid behandling av intervjuerna kan det vara skäligt att ägna en tanke åt att det som socialt 
anses riktigt ofta är överrepresenterat bland svaren. Kanske hade svaret tet sig annorlunda 
om jag utgjort mig för att vara kund och ställt liknande frågor. 

5.2 Relationen Norrköping kommun - konsumenten 
Intervju genomfördes med kommunal tjänsteman som bl.a. arbetar med avfallsfrågor på 
Norrköping kommun. Intervjupersonen berättar att kommunen sedan 1993 har samlat in el-
produkter kostnadsfritt från hushållen. Kommuninvånarna betalade tidigare för systemet 
genom den kommunala renhållningsavgiften. Fortfarande är det konsumenten som i 
slutändan betalar för omhändertagandet av produkterna, nu genom en extra avgift som 
läggs på varan. Avgiften syftar till att El-Kretsen ska få in de pengar som åtgår för 
omhändertagande av uttjänta artiklar. En liten avgift för de kommunala mottagnings-
stationerna betalar kommuninvånaren fortfarande genom den kommunala renhållnings-
avgiften. Det nya systemet förefaller ekonomiskt mer rättvist utifrån ett konsument-
perspektiv. Den som konsumerar mer varor betalar en större avgift för återvinning av 
produkterna. 1998 öppnade mottagningsstationen Returpunkten som fortfarande idag är det 
ställe kommuninvånaren i Norrköping ska vända sig om de önskar kvittbliva uttjänta el-
produkter. Kommun samarbetar med producenterna för att fullgöra regelverket för 
producentansvaret för el-produkter. Standardkontraktet som beskrevs i bakgrunden mellan 
kommunerna och El-Kretsen har utarbetats på nationellt plan och Norrköping har liksom 
alla andra kommuner i Sverige sedan valt att underteckna det. Kommunen har skyldighet 
att informera kommuninnevånarna om producentansvaret för el-produkter. Detta har gjort 
genom utskicket Cirkulation som medföljde de båda lokaltidningarna Norrköpings 
Tidningar och Folkbladet berättar intervjupersonen.69 I Cirkulation har producentansvaret 
för el-produkter lagts till övrig hantering av avfall i kommunen. Information finns också att 
tillgå för kommuninvånaren i Lilla sopboken vilken utarbetats av Gatu- och parkkontoret 
och finns att beställa kostnadsfritt.70 Intervjupersonen berättar att anledningen till att boken 
inte sändes ut till samtliga invånare var en prioriterings fråga av framförallt ekonomisk 
karaktär.  
 
Intervjupersonen har förhoppningar om att hyresvärdarna ska installerar speciella fraktioner 
(likt de kärl som finns idag på många ställen för metall, hårdplast mm) i soprummen där 
hyresgästen kan slänga sitt el-avfall. I ett kontrakt upprättat mellan kommunen och stora 
lokala hyresrättsföreningar betonas att det är viktigt att hushållen inser sin delaktighet i den 
kommunala avfallshanteringen.71 Vidare avses insamlingen av el-avfall utvecklas mot en 
mer fastighetsnära modell. Planerna på mer hushållsnära insamling i hyreshusens soprum 
tror jag är en ytterst effektiv åtgärd för att öka insamlingsfrekvensen. 
  
I kommunen planeras att öka antalet kommunala mottagningsstationer där el-avfall kan 
lämnas, berättar intervjupersonen. Man hoppas att nästa år kunna öppna två nya stationer 
och några år senare ytterligare två. Ekonomin nämns som avgörande för hur snabbt fler 
                                                           
69 Norrköping kommun, 2001 – a   
70 Norrköping kommun, 2001 - b  
71 Norrköping kommun, 2002 - b 
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mottagningsstationer kommer att öppnas. Att fler återvinningsstationer är på gång ser jag 
som mycket positivt för det ökar kommuninvånarens närhet till insamlingssystemet.  

5.3 Flödesscheman för varor och information 
Flödesschemat för information och varor kommer att behandlas under samma rubrik 
eftersom jag menar att dessa flödena är intimt sammanlänkade. Informationen ska nå hela 
vägen fram till konsumenten för att denna ska använda sin information till att påverka varu-
flödet så att det leder till kretslopp för varorna.  
 
Det förenklade flödesschemat över el-produkter finns i modell 1. Utgångspunkt för flödet 
är producenten. Från producenten går el-produkten till återförsäljaren (som behandlats i 
bakgrunden räknas återförsäljaren enligt författningen för producentansvaret för el-
produkter som producent). Varan inhandlas och brukas av konsumenten. Konsument, i det 
här fallet, utgörs endast av privatperson och hushåll. Från konsumenten kan varan antingen 
gå till förbränning eller deponi eller till Norrköpings mottagningsstation Returpunkten. El-
Kretsen hämtar de uttjänta produkterna från mottagningsstationen. Nu är el-produkten, 
enligt författningens definition, tillbaka hos producenten. El-Kretsen skickar de uttjänta 
produkterna till demontering/ återvinning och därifrån går delar av materialet tillbaka till 
producenten som råvara medan annat som inte går att återvinna eller återanvända går till 
det som i analysen betecknat övrigt omhändertagande. Mycket av detta går sedan till 
förbränning eller deponi.  
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Som nämnts tidigare i uppsatsen syftar producentansvaret för el-produkter till att skapa 
cirkulära flöden av varor och material. Det första svaga länken i flödet som jag ser det är 
när varan hamnat hos konsumenten. Konsumentens har en ytterst avgörande placering i 
flödesschemat, hur han/hon väljer att bortföra sin uttjänta produkt är avgörande för om 
flödet ska ha en cirkulär eller linjär karaktär. För ett välfungerande producentansvar på el-
produkter ter det sig nödvändigt att konsumenten ser större nytta med återlämning jämfört 
med vad det kostar honom/ henne. Eftersom inlämning av el-produkter är kostnadsfritt för 
konsumenten finns inga direkta ekonomiska skäl till att inte lämna in uttjänta artiklar.72 
Däremot kan det kosta konsumenten i tid och borttransport av avfallet. Att se tid som en 
kostnad tror jag är ytterst viktigt för att kunna ge en förklaring till varför så många 
människor inte sorterar och lämnar tillbaka uttjänta produkter. Tid tror jag är en ytterst 
knapp och värdefull resurs för gemene man. Att sortera el-produkter och ta dem till 
Returpunkten tar tid. Alsén menar till och med att anledningen till att en individ skaffar sig 
en vana är för att minska de kostnader i tid och möda som beslutsfattande innebär.73 
Konsumentens kostnad i form av tid kan kommunen minska genom att öka antalet 
mottagningsstationer och lokalisera dem strategiskt. Som diskuterats vid intervjun med 
kommunaltjänstemannen kan även hyresvärdar minska kostnaden för kommuninvånaren. 
Kommun och producent, har som behandlats i bakgrunden, delat ansvar för mottagande av 
uttjänta el-produkter. För att inte försvåra återlämningen för konsumenten samarbetar de 
båda. Konsumenten slipper, rent teoretiskt, på det viset få olika budskap om var uttjänta 
artiklar ska återlämnas av olika aktörer. I Norrköping där mottagningsstation funnits på 
samma plats sedan 1998 kan tänkas att en viss kontinuitet för tillbaka lämnande av el-
produkter har skapats. 
 
När el-produkten väl når Returpunkten finns inarbetade och reglerade system för hur 
omhändertagande ska ske. Det finns säkert förbättringar som kan göras för ett mer effektivt 
omhändertagande men sådan analys faller utanför syftet på min studie. 
 
Eftersom konsumenten inte har något lagstadgat ansvar för att urskilja sina el-produkter 
krävs andra metoder för han/ henne att förstå vikten av sitt handlande. För att konsumenten 
ska ha en rimlig chans att sortera och återlämna sina el-produkter rätt behöver hon få 
information om sina möjligheter. Flödesschemat över informationsgången finns i modell 1. 
I modellens vänstra överkant finns Staten därifrån man genom lagar och regelverk för ut 
information om vilka regler som gäller för producentansvaret. Informationen når främst 
fram till kommunen och El-Kretsen. El-Kretsens information når ut till återförsäljare, 
kommuner och konsumenter. El-Kretsen har ”varumärket” Elretur för sin förmedling av 
information till konsumenten. Från återförsäljaren går informationen till konsumenten. 
Konsumenten får även mycket av sin information från kommunen.  

                                                           
72 Detta resonemang förs även av Kretsloppsdelegationen 1996, s.101 
73 Alsén, 1995, s.33 



 23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell 2: Flödesschema för information 
 
Informationsflödet riktar sig uppifrån statlig nivå genom olika led ner till konsumenten. 
Informationen om producentansvaret för el-produkter sker alltså med ett uppifrån – ner 
perspektiv. Förordningarna om producentansvar på el-produkter är inte utvecklat för att 
konsumenten ska läsa det. Som framkommer av informationsflödet är det istället 
information till kommuner och El-Kretsen. Informationen från staten till Norrköping 
kommun och till El-Kretsen verkar vara välfungerande. Det grundar jag på att kommun 
tjänstemannen som jag intervjuade på kommunen var mycket kunnig inom området och ett 
flertal dokument för efterlevnad av författningen om producentansvar på el-produkter finns 
på kommunen. Informationen till El-Kretsen anser jag måste ha varit bra för att de ska 
kunna upprätthållande ett fungerande system, deras verksamhet bygger ju enbart på att 
producenterna ska ta sitt ansvar. Informationen mellan Norrköping Kommun och El-
Kretsen bedömer jag även det som välfungerande grundat på det samarbetsavtal som 
undertecknats av de båda parterna. Samtal mellan El-kretsen, kommunerna och staten, 
genom Naturvårdsverket, sker kontinuerligt. 
 
De aktörer som står konsumenten närmast i informationsflödet är återförsäljaren, El-kretsen 
och kommunen. Information som kommer från kommunen ger en lokal prägel som 
invånaren behöver för att kunna återlämna sina el-produkter. Det kan ifrågasättas hur 
många av kommuninnevånarna som verkligen läste utskicket i lokal tidningen om avfalls-
hantering. Detta är dock en risk som alltid uppkommer vid förmedlande av information. En 
TV kan stängas av och radion kan slås över till en annan kanal. Fördelen med den skriftliga 
informationen är att den snabbt kan nå väldigt många människor. Kort och koncis 
information, som Cirkulation har, tror jag är nödvändigt för att konsumenten ska ta sig tid 
att ta sig igenom materialet. Att informera kommuninnevånarna i en skrift som utkommer 
en gång om året är det vanligaste sättet för svenska kommuner att ta sitt ansvar.74 Lilla 
sopboken är en uppslagsbok för avfallshantering som jag anser kan hjälpa konsumenten 
mycket vid hantering av avfall. Det är dock inte troligt att många konsumenter i kommunen 
använder sig av den. Det är antagligen bara den redan mycket medvetne konsumenten som 
tar kontakt med kommunen och beställer en bok om avfallshantering. Jag anser att det är 
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viktigt att vara medveten om informationens intermediära karaktär vid informations-
insatser. Det räcker inte att konsumenten läser informationen, för kretsloppsanpassning 
krävs också att konsumenten ändrar sina vanor till fördel för sortering och återlämning av 
el-avfall. Som diskuterats i bakgrunden är den här typen av beteende förändringar svåra att 
uppnå, oftast leder ny kunskap till bibehållet handlingsmönster.75 För konsumentens 
bekvämlighet anser jag att en stor del av informationen med lokal vinkel borde komma från  
återförsäljaren, främst på grund av att de står i daglig kontakt med varandra. Det borde vara 
en självklarhet att återförsäljaren kan ge kunden uppgifter på namn och läge på närmaste 
mottagningsstation. Min undersökning med återförsäljarna visar att så inte är fallet. Det är 
också otroligt viktigt att konsumenten på ett rikstäckande plan ges motiv för återvinning av 
el-produkter. El-Kretsen har till uppgift att förse konsumenten med den här typen av 
information. På Elreturs hemsida finns information till konsumenten men det behövs även 
annan information i massmedier som TV och radio. El-Kretsen har  en mycket viktig 
uppgift i informationskedjan och hur de tar sitt ansvar bör utredas  framöver. Förmedlar El-
Kretsen  i godtagbar omfattning motiv för kretsloppsanpassning av el-produkter till 
svenskarna? 

5.4  Producentansvaret för el-produkter relaterat till individen i risksamhället  
I detta stycket kommer producentansvaret för el-produkter och konsumenten diskuteras 
utifrån Becks teori om risksamhället som det framställs i verket Risksamhället. Syftet är att 
sätta producentansvaret i ett större samanhang. Jag vill fördjupa bilden av individens 
situation och möjligheter i dagens samhälle och relatera det till producentansvaret på el-
produkter. Det är viktigt att titta på konsumentens förutsättningar för att kunna belysa 
producentansvaret på el-produkter ur ett konsumentperspektiv. Risksamhället fungera som 
inspirationskälla och endast de delar som presenterats i uppsatsens teori kommer att 
användas för analys.         
 
Jag anser att el-produkter medför, vad Beck beskriver som, tidstypiska risker i den reflexiva 
moderniseringsprocessen.76 Det grundar jag på att de innebär risker som individen ofta inte 
kan höra, se eller känna. Konsumentens medvetenhet om dem skapas istället genom 
vetenskapens varseblivningsinstrument. Hur många medborgare hade utan vetenskapen och 
dess förmedlares hjälp misstänkt att mobilen utsänder strålning som kan skada hälsan, 
ämnen från en uttjänt dator kan läcka ut och tillföra giftiga ämnen till matjorden och det i 
el-produkter ofta använda metallen koppar kan orsaka stor skada på vattenlevande 
organismer. Jag anser inte att det finns några entydiga lösningar på de risker som el-
produkter utgör vilket Beck menar är ännu ett sätt att känna igen de tidstypiska riskerna i 
den reflexiva moderniserings processen.77 Avsaknad av lösningar på allvarliga risker 
genererar rädsla hos medborgaren. Rädslan skyltas stort med i kvällstidningar som dagligen 
presenterar mer eller mindre seriösa larmrapporter. 
 
Beck beskriver att risksamhällets paradigm bygger på att förhindra och finna lösningar på 
risker och därigenom minska den rädsla människor upplever.78 Jag anser att ett sådant 
paradigm kräver stor samhällelig medvet enhet och enighet om riskernas omfattning. För 
att framstå som handlingskraftiga och skapa förtroende är det ytterst viktigt för regeringar 
idag att behandla risksamhällets paradigm på ett seriöst sätt. Försöka se dellösningar men 
även arbeta med den psykologiska dimensionen på problemet- att leverera lugnande 
                                                           
75 Lundgren, 1996, s.16 
76 Beck, 1998, s. 27-52 
77 Ibid, s. 27 -52 
78 Ibid, s. 30 
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budskap till väljarna. Vilka lösningar som dominerar hanteringen av riskerna varierar 
mellan länder och tider. Samtidigt som seriösa försök att hitta lösningar ständigt söks gäller 
det att lösningarna är sådana att de inte kan uppfattas som alltför negativa för företag och 
andra intressenter. Det blir en balansgång mellan handlingsalternativ och vanligt i 
beslutsfattande idag är att ekonomiska aspekter har företräde framför miljöaspekter. Jag 
menar att producentansvaret för el-produkter kan, eftersom det är ett sätt att hantera 
riskerna som våra varor utgör, ses som ett från staten försök till delsvar på risksamhällets 
paradigm. Ett delsvar som kräver företagen, kommunernas och individens engagemang. 
Förhoppningarna är att aktörerna tillsammans ska skapa det ”goda” kretsloppssamhället.  
 
Beck menar att i risksamhället har produktionskrafterna övertagit politikens roll som 
pådrivare av samhällsutvecklingen. Införandet av producentansvar på el-produkter kan ses 
som ett erkännande från statlig nivå att producenterna bättre än politikerna kan driva fram 
kretsloppsanpassning av produktgruppen. I Kretsloppsdelegationens rapport Strategi för 
kretsloppsanpassade material och varor står: ”Det ter sig naturligt att den som har insyn 
och makt över en varas innehåll och konstruktion också är den som primärt ska bära 
kostnaden och ha ansvaret för att kretsloppsanpassa varan.”79 Insynen och makten för att 
kunna kretsloppsanpassa varusektorn ligger alltså hos producenten. Marknaden får mer och 
mer inflytande över utvecklingen. Det blir ett problem för samhället när medborgaren 
börjar tvivla på om den rådande utvecklingen är av godo. Den reflexiva moderniserings-
processen skapar en osäkerhet hos medborgarna vilken kan hota det politiska systemet i 
grundvalarna. Den tveksamhet som uppstår över vårt sätt att leva och samhällsstrukturen 
kan tänkas vara något som ökar individens vilja att göra något för att motverka de stora 
faror som utmålas. Jag anser att det är mycket svårt för individen att veta hur hon ska agera 
eftersom hon varje dag möts av en mängd budskap om olika faror. Individen väntas veta 
bättre än vetenskapsmannen. Hon har som medborgare ett individuellt ansvar att analysera 
de olika och ofta motsatta budskap som framkommer i rapporter och därifrån handla 
rationellt. Inkluderande av miljöaspekter i beslutsfattandet blir för individen en skyldighet 
för att skapa rättvisa gentemot medmänniskor och kommande generationer. För insamling 
av produkter pekar de flesta rapporter och största delen av samhällsinformation på att 
återvinning är det rätta vägen för medborgaren att gå. Men det finns också kritiska röster. 
Eftersom producentansvaret för el-produkter varit igång mycket kort tid och inte speciellt 
mycket finns skrivit därom väljer jag istället att hämta ett exempel från producentansvaret 
för förpackningar. Flory behandlar i pejlingen Producentansvar i teori och praktik 
förpackningsinsamlingen i mycket kritiska ordalag. Hon ifrågasätter systemet uppbyggnad 
och menar att nuvarande system för producentansvar på förpackningar innebär en felaktigt 
nyttjande av samhällets resurser. Istället måste mer marknadsanpassade lösningar 
utvecklas. Hon menar även att i ”den allmänna kretsloppsyran” har konsumenterna vars 
medverkan allt bygger på, kostnaderna som uppkommit och ökat på ett icke planerat sätt 
och kundkraven som finns mellan marknadens olika aktörer glömts bort.80 Det kommer 
alltid finnas kritiska röster och Florys skrift anser jag vara av den mindre seriösa sorten. För 
att hantera situationen måste individen varje dag förenkla bilden av den verklighet hon 
lever i.  
 
Beck menar att den individualisering som sker idag sker inom ramen för ett 
församhälleligande, där individen får det allt svårare att göra sig verkligt självständig. Han 
menar att individen matas med budskap om sin roll som utvecklingens drivkraft men rollen 

                                                           
79 Kretsloppsdelegationen,1997, s. 153 
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som konsument överskuggar den förra rollen.81 Konsumentrollen medför standardisering 
och kontroll. Jag menar att det finns vissa möjligheter för individen i rollen som konsument 
att påverka marknadskrafterna men då måste detta ske organiserat. Idag finns det t.ex. 
datorer som är märkta med symbol som visar att de förbrukar mindre ström än andra 
likvärdiga datorer. Om konsumenterna väljer att gå samman och inhandla den här typen av 
datorer tror jag att marknaden i framtiden kommer a beakta energiförbrukning som en 
viktig aspekt redan vid produktutvecklingens stadiet för datorn.   
 
I bakgrunden tog jag upp tre punkterna vilka måste uppfyllas för att individen ska ändra sitt 
beteende och agera mer miljövänligt (individen upplever problemet som ett problem, 
individen upplever att problemet rör honom/ henne, individen upplever sig kunna göra 
något åt problemet). Punkterna är viktiga att behandla för att öka förståelsen för 
konsumenten i systemet. Vad påverkar om konsumenten väljer att återlämna eller kassera?  
Första punkten tror jag ofta är uppfylld, individen upplever de linjära flödet av el-produkter 
i samhället som ett problem. Jag tror att svensken i allmänhet är medveten om vilka risker 
de linjära flödena kan innebära genom bl.a. uttömning av resurser för framtida 
generationer. Detta ger sig till uttryck genom svensken generellt är duktig på att återlämna 
saker. Massmedia har haft en viktig roll för skapandet av problembilden. I likhet med andra 
punkten upplever individen också att problemet rör honom/ henne, naturligtvis är 
medvetenheten olika stor respektive liten människor emellan. Medvetenheten har skapats 
genom ansvarsförskjutningen i miljöpolitiken mot individen. Vår gemensamma framtid 
bygger ju på var individs medverkan. Beck uttryck för detta är att var person är 
”medbrottsling” i skapandet av miljöproblem.82 Det stora problemet för att åstadkomma 
beteendeförändring mot att fler människor återlämnar sina el-produkter tror jag kommer i 
den sista punkten, anser egentligen individen sig kunna göra något åt problemet? Vid 
anblicken av flödesschemat över el-produkter ter det sig ganska så enkelt att konsumenten 
verkligen kan göra något åt problemet genom återlämning av el-produkter. I verkligheten 
tror jag däremot inte att det är så enkelt. Det kan tänkas att konsumenten anser sig kunna 
göra något åt en mycket liten del av problemet. Sortera och återlämna är inget svårt men det 
kan göra lite skillnad. Vanmakten kommer på ett större plan med den egentliga 
medvetenheten om att återlämnandet av el-produkter inte innebär svaret på risksamhällets 
paradigm. Riskerna kommer rimligen inte att bli mindre bara för att jag återlämnar min el-
tandborste i rätt sorteringsfraktion. Individen vet att det är på ett större plan än så som det 
verkliga problemet ligger. I brist på att kunna lösa problematiken tror jag precis som Beck 
att många människor känner vanmakt. Trots detta tror jag att många väljer att titta till det 
lilla och hitta något konkret som faktiskt kan hjälpa lite. Sortering av el-produkter, och 
även annat avfall, kan vara ett sätt för individen i risksamhället att i alla fall tillfälligt lätta 
sin skuldbörda.   
 
Många problem kopplade till uttjänta el-produkter har lokal karaktär. Metaller och 
kemikalier som ställer till skada på mark, vatten, växter, djur och människor i arean. Men 
den skadliga verkan av uttjänta el-produkter kan även ha global karaktär. Här kan nämnas 
de kylskåp och frysar som innehåller freon. Freon bryter ner ozonskiktet som skyddar jord-
ytan mot skadlig ultraviolett strålning. De nya kylskåpen och frysarna som säljs i Sverige 
idag innehåller ingen freon men många gamla produkter finns kvar i bruk och kommunen 
har ansvar för miljöriktigt omhändertagande av produkterna. Beck menar att distanserings 
möjligheterna inte längre existerar.83 Individens uppmuntras att tänka globalt men 
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fortfarande sker de flesta miljöåtgärder på nationellt plan. När världssamfundet går ihop, 
som för klimatfrågar, tenderar uppgörelserna att bli urvattnade. EU har, för Sveriges del, 
öppnat vägen för att komma överens i miljöfrågor över gränserna. Avfallshantering är 
prioriterat område inom hantering av miljöproblem på EU-nivå. Det kan tyckas som ett 
problem att många av Europas länder sluter sig samman och bildar en form av klubb där 
bara vissa får vara med. Lösningarna finns ju, enligt Beck, endast att finnas på den globala 
arenan.84 Samtidigt kan det ses som ett gott tecken att vidga vyerna och successivt arbeta 
för att få allt fler att gå samman kring gemensamma åtgärder för att förbättra miljön och 
skapa en hållbar utveckling.  
 
Beck menar att massmedia har en nyckelfunktion för att föra ut budskap om risker till en 
bred publik.85 De forskare som lyckas intressera och fånga gehör hos massmedia kan 
snabbt få många människor som ansluter sig till en riskdefinition. Jag tror att det ibland i 
informationssamanhang kan vara en fördel att spela på människors rädsla eftersom den är 
en fullt naturlig del i risksamhället. Så har gjorts i de korta informationsfilmer som 
utarbetats av batteriinsamlingen och sänts på nationell TV. Reklamen beskriver en man 
som kommit underfund med vilken risk som batterier kan utgöra. För att bearbeta sin rädsla 
går han till gruppterapi och pratar ut. Filmen har gjorts i flera olika versioner där några av 
de olika personerna i gruppterapin pratar om upplevelsen. Filmen försöker med 
underliggande komik skildra den rädsla som finns i samhället och uppmana konsumenten 
att lämna tillbaka sina uttjänta batterier.  

6 Avslutande diskussion 
Uppsatsen syftar till att besvara följande fyra frågor för att belysa producentansvaret för el-
produkter ur ett konsumentperspektiv. 
 
1. Vilken förmåga att hjälpa konsumenten till kretsloppsanpassad hantering av el-

produkter har, för konsumenten, viktiga aktörer?  
2. Hur ser varuflödet av el-produkter ut idag?  
3. Hur ser informationsflödet kopplat till producentansvaret för el-produkter ut? 
4. Vad kan utifrån Becks Risksamhället sägas om producentansvaret på el-produkter? 
 
Jag kommer nu att rekapitulera mina frågeställningar och knyta an till ett brett miljö-
perspektiv. Min avslutande diskussion kommer att anknyta till de båda nyckelorden för 
ökad insamlingsfrekvens som Florén diskuterar; tillgänglighet till insamlingssystemet och 
information om insamlingssystemet.86 
   
Producentansvaret för el-produkter kan ses som ett försök att lösa problematiken kring 
resurs på fel plats. El-produkten bör i uttjänt stadie utgöra en resurs istället för avfall. 
Därför anser jag att producentansvaret för el-produkter är ett steg i rätt riktigt för att minska 
mängde el-produkter som hamnar på ställen där de inte kan tas tillvara av människan utan 
istället leder till utsläpp och förorening av mark och vatten. Om man som Woldemeskel ser 
miljöproblem som management problem blir producentansvaret ett tveksamt verktyg för att 
komma till rätta med miljöproblemen. Producentansvaret för el-produkter som det är 
utformat i Sverige idag, anser jag är föga anpassat för att minska konsumtionen i samhället.  
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Norrköping kommun skickar ut information till medborgaren en gång om året men det är 
tveksamt hur många konsumenter som väljer att ta del av den. Kommunen och hyres-
värdarna kan öka insamlingsfrekvensen av el-produkter betydligt genom att öka 
innevånarens närhet till återlämningssystemet. Systemet med producentansvar på el-
produkter förefaller mer rättvist ur ett konsumentperspektiv än vad var fallet när systemet 
bekostades av den kommunala renhållningsavgiften. I det nya systemet är nämligen 
återvinningskostnaden inräknad i varupris. Hur mycket varor varje konsument  inhandlar 
bestämmer på detta sättet hur mycket han/ hon kommer att betala för återvinning av 
produkterna. Återförsäljaren anser jag har en mycket viktig roll som förmedlare av 
information till konsumenten om återlämning av uttjänta el-produkter. Min diskussion visar 
att återförsäljarens vetskap om producentansvaret som begrepp är bristande och troligen är 
begreppet producentansvar även förbryllande för konsumenten. Få konsumenter frågar 
återförsäljarna av vad de ska göra av sina el-produkter. Om konsumenterna ställt mera 
frågor hade antagligen återförsäljarnas intresse för systemet ökat. Kampanjer av typen ”vid 
köp ny TV får du 500 kr för din gamla TV” kan från ett konsumentperspektiv ses som ett 
ekonomisk incitament för återlämning. Instruktioner om återlämning borde i högre grad än 
vad min undersökning visar vara en naturlig del i medföljande instruktioner till en el-
produkt. När frågor ställs hjälper återförsäljaren vanligtvis konsumenten tillrätta på ett 
enligt svensk författning godtagbart sätt.  
 
Konsumenten har en avgörande roll i flödesschemat för el-produkter. Konsumentens 
handlande avgör om flödena ska få linjär eller cirkulära karaktär. Cirkulära flöden 
eftersträvas för kretsloppsanpassning av varusektorn. Alla konsumenter i staden kan lämna 
sitt el-avfall till Returpunkten men eftersom det endast finns en insamlingsstation i 
kommunen är tillgängligheten för många invånare inte speciellt stor. Konsumentens 
möjlighet att påverka marknadsutvecklingen anser jag vara mycket begränsade, för att vara 
med att påverka måste det ske organiserat. Återlämning av el-produkter är kostnadsfritt för 
individen när de väl kommer till Returpunkten men det kväver tid att ta sig dit och sortera 
produkterna. Dessutom kan resan i många fall utgöra en mindre kostnad. Det är viktigt, för 
att nå ökad insamlingsfrekvens, att minimera konsumentens alla kostnader, tid inkluderat. 
För att få konsumenten att återlämna sina el-produkter och skapa cirkulära flöden av 
produktgruppen anser jag att information i olika former är nödvändig.  
 
Informationsflödet för producentansvar på el-produkter har ett uppifrån – ner perspektiv. 
De statliga dokumenten angående producentansvaret för el-produkter vänder sig främst till 
kommunen och El-Kretsen. Konsumenten får information om producentansvaret för el-
produkter från kommunen, sin återförsäljare och El-Kretsen. Kommunen ger den lokala 
prägeln på informationen som konsumenten behöver. Den viktigaste aktören för 
information till konsumenten anser jag att återförsäljaren är. Trots att författningen om 
producentansvar på el-produkter knappt ännu gällt ett år kan de flesta återförsäljare på ett 
lagmässigt riktigt sätt informera sina kunder vad de ska göra av sina uttjänta el-produkter. 
Tyvärr kan en del återförsäljare inte ge en lokal prägel på informationen.  
 
El-produkter innebär tidstypiska risker i den reflexiva moderniseringsprocessen. Producent-
ansvaret för el-produkter kan ses som ett delsvar på risksamhällets paradigm. 
Producentansvaret som verktyg kan också ses som ett erkännande från statligt håll att 
marknaden är bättre på att kretsloppsanpassa varusektorn än staten. De många olika 
budskap en konsument möts av idag från forskare och andra aktörer gör det svårt för henne. 
Hon förväntas ha en enorm kapacitet att värdera motsatta budskap och därifrån skapa sig en 
uppfattning. På individ nivå kan det vara svårt att skapa beteende förändringar mot mer 
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miljöanpassat beteende och ökad återlämning av el-produkter mycket beroende på den 
vanmakt över samhällsutvecklingen individen upplever.  
 
Producentansvar kan generellt sägas vara ett användbart verktyg för kretsloppsanpassning. 
Marknadens har idag en mycket viktig roll i samhället vilket jag ser som ett starkt argument 
för ett ökat ansvar för producerade varor. Vidare utveckling av producentansvaret behöver 
kanske ge marknaden än mer ansvar över hela produktens livscykel. Utvecklingen inom 
området går fort och min förhoppning är att konsumenten, i och med sin viktiga roll i 
systemet, ges stort utrymme i debatten men även i det praktiska iscensättandet av 
producentansvaret. 
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Bilaga 1: Kort intervju med återförsäljare i Norrköping 
 
FRÅGOR OM FÖRETAGET 
1. Företagets produktgrupp 
 
 
2. Hur många anställda har företaget? 
 
 
3. Vilken profil har företaget? 
 
 
4. Vilken typ av kunder vänder ni er till? 
 
 
 
ÅTERFÖRSÄLJAREN OCH PRODUCENTANSVARET 
5. Vet du vad producentansvar är?  
 
 
6. Ungefär hur ofta kommer en privatpersoner, utan att köpa något, in  till er och frågar 

vad han / hon ska göra med sin uttjänta El-produkt?  (många gånger varje dag – varje 
dag – varje vecka –varje månad - mer sällan) 

 
 
7. Medföljs en el-vara ni säljer av instruktioner med vad som ska göras med den efter an-

vändning?  
 
 
8. Vet du vem instruktionerna är utformade av? 
 
 
9. En kund köper en el-vara (exemplifiera med stor vara inom produktgrupp) hos er. Hon 

har med sig en liknande uttjänt el-vara till affären. Tar ni emot varan? 
 
 
10. En kund köper en el-vara (exemplifiera med stor vara inom produktgrupp) hos er. Hon 

har en uttjänt vara som är lik den vara hon nyss köpt hemma och vill göra sig av med 
denna. Vad råder du henne till?  

 
 
11. Har ni kampanjer som innebär att ni får in uttjänta el-produkter (typ köp ny TV och vi 

betalar 500 för din gamla) ? 
 
 
12. Vad gör ni av uttjänta produkter som konsumenten lämnar till er? 
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Bilaga  2: Intervjumanual, kommunen  
 
Hur har kommunen informerat medborgarna om producentansvaret för el-produkter? 
 
Hur har arbetet med de nya skyldigheterna gått till på kommunen? 
 
Vad finns kvar på kommunalt plan att göra för att förenkla för konsumenten? 
 
Hur har kommunikationen mellan el-kretsen och kommunen gått till? 
 
Har producenterna lämnat en redogörelse till er om hur de fullgör sina skyldigheter (enligt 
paragraf 14)? 
 
Vilka dokument finns för kontakt mellan er och producenterna? 
 
Vad tycker du om antalet återvinningsstationerna för el-produkter i Norrköping? 
 
Berätta om kopplingarna i informationsschemat för kommunen... 
 




