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Sammanfattning 

 

Abstract 
Purpose: To map the companies’ use of the specific 3R’s (reuse, remanufacture and 
recycle) as well as gain an understanding of  the cooperation opportunities between 
manufacturing organizations and companies that work with the 3R’s: 
 
   1) What factors play a role in the companies’ use of the specific 3R’s? 
   2) Which cooperation opportunities do the companies’ see from a sustainability 
perspective? 
 
Method: The study was based on a multiple case design which consisted interviews. 
The interviews were based on companies that manufacture and develop electronic and 
electrical equipment (EEE) and companies who are engaged in taking care of the used 
EEE. The study also contained different literature studies in sustainability, which 
further lead to the creation of the theoretical framework in cooperation with the purpose 
of the study. Between the theoretical framework and the study's empiricism an analysis 
could be carried out, which also contributed to the results of the study. 
 
Result: The study has resulted in the identification of several different factors for the 
specific 3R’s, together with cooperation opportunities between manufacturing 
organizations of EEE and companies that take care of the consumed EEE based on the 
specific 3R’s. Where economic sustainability, i.e. profit maximization has been the 
factor that has permeated a large part of the results, together with some influence from 
environmental considerations. 
 
Implications: The study does not establish a new theory but bases itself on existing 
theories that have been tested in reality through interviews. During this study, it has 
been clear that the economic factors are one of the most important elements that 
determine how companies choose to work. Profit maximization is such a big factor that 
it also affects and outweighs environmental considerations when placed against each 
other. Environmental considerations are usually less considered than profit 
maximization but should weigh at least as much as profit maximization during the 
decision-making process. 
 
Limitations: 
• The study is based only on companies located in Sweden. 
• This study does not address/treat social sustainability or social considerations. 
• The study is based on producer companies that manufacture and develop electronic 
and electrical products as well as companies that work with reuse, remanufacture and 
recycling of electronic and electrical products. 
 
Key words: Waste management, End of life, supply chain, Life cycle analysis, reverse 
logistic, Waste electrical and electronic equipment, reuse, remanufacture, recycle. 
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Sammanfattning 
Syfte: Att kartlägga företagens användning av de specifika 3R:en (återanvändning, 
produktuppgradering och återvinning) samt se över samarbetsmöjligheter mellan 
tillverkande organisationer och företag som jobbar med de 3R:en: 

1) Vilka faktorer spelar roll för företagens användning av de specifika 3R: en? 
2) Vilka samarbetsmöjligheter ser företagen ur ett hållbarhetsperspektiv? 

Metod: Studien utgick från en flerfallsdesign som bestod av intervjuer. Intervjuer 
skedde enbart på företag som tillverkar och utvecklar elektroniska och elektriska 
utrustningar (EEE) och företag som sysselsätter sig med att ta hand om de konsumerade 
EEE. Det utfördes även litteraturstudier inom hållbarhet som kunde bana väg för 
skapandet av studiens teoretiska ramverk utifrån relevanta teorier inom hållbarhet 
utifrån studiens syfte. Genom ett samarbete mellan det teoretiska ramverket och 
studiens empiri kunde en analys ske som även bidrog till studiens resultat. 

Resultat: Studien har resulterat i att flera olika faktorer har identifierats fram för de 
specifika 3R:en tillsammans med samarbetsmöjligheter mellan tillverknings 
organisationer av EEE samt företag som tar hand om de konsumerade EEE utifrån de 
specifika 3R:en. Där den ekonomiska hållbarheten d.v.s. vinstmaximeringen har varit 
det som har genomsyrat stora delar av resultat med inflytande av miljömässiga 
överväganden 

Implikationer: Studien upprättar ingen ny teori utan tar sin utgångspunkt från redan 
befintliga teorier som har prövats i verkligheten genom intervjuer. Under denna 
studiens gång har det varit klart att de ekonomiska faktorerna är en av de viktigaste 
faktorerna som bestämmer hur företagen väljer att jobba. Vinstmaximeringen är en 
sådan stor faktor så att det även påverkar och väger tyngre än miljömässiga 
överväganden när de ställs emot varandra. Miljömässiga överväganden är något som 
väger mindre när det ställs emot vinstmaximeringen men som bör väga lika mycket som 
vinstmaximeringen under beslutsfattanden. 

Avgränsningar:  

• Studien baseras endast på företag som är lokaliserade i Sverige.  
• I denna studie behandlas inte den sociala hållbarheten eller sociala 

överväganden.  
• Studien utgår ifrån producentföretag som tillverkar och utvecklar elektroniska 

och elektriska produkter samt företag som jobbar med återanvändning, 
produktuppgradering och återvinning av elektroniska och elektriska produkter.  

 

Nyckelord: Waste management, End of life, försörjningskedja, Life cycle analysis, 
reverse logistic, Waste electrical and electronic equipment, reuse, remanufacture, 
recycle. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare 
presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens avgränsningar. Kapitlet 
avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Hållbarhet är något som är utmanande samt givande och hjälper oss att förstå världen 
och oss själva utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala nätverk. Detta eftersom 
dagens samhälle består av expanderande och skiftande globala nätverk (Thiele, 2013). 
Marknadssegmenten och kundanpassningen för Elektriska och Elektroniska Produkter 
(EEE) följer vissa krav såsom hållbarhet, miljöanpassning, säkerheten och design. 
Däremot blir produkter och utrustningar allt mer komplexa och består oftast av flera 
olika teknikområden i samma system som exempelvis elektromekaniska ställdon, 
givare och mikroprocesser. Samtidigt så ökar även fokusen på designparametrarna då 
produktens tekniska prestanda tas för givna. Producerande och produktutvecklande 
företag jobbar även med återanvändning av komponenter och delsystem mellan olika 
produkt generationer och produktvarianter för att kunna uppfylla kraven på att bibehålla 
ekonomin (Johannesson, Persson, Pettersson, 2013).  
EEE är en snabbväxande avfallsutmaning som existerar i runt om i världen. Grunden 
till detta kan härledas till den växande teknologin och innovationen tillsammans med 
ständiga förkortade produktlivslängder (I.unu.edu, 2018). Den tekniska innovationen 
som har uppstått under EEE har en stor koppling med avfall som uppkommer ifrån 
EEE. Detta visar sig genom teoretiska analyser och fältundersökningar (Lu et al., 
2015) som påpekar att den tekniska innovationen är en av de största faktorerna som 
påverkar livslängden på EEE negativt. Ytterligare leder detta till generering av avfall 
från elektroniska och elektriska utrustningar (WEEE). Den 
hastiga produktutvecklingen, utvecklingsteknologier samt marknadspenetrationer 
resulterar i snabba utbyten av gamla produkter och utrustningar som byts ut mot nya 
produkter som kommer ut till marknaden (Lu et al., 2015).   

I de EEE finns det flera olika material, vissa är farliga material som utgör stora 
mängder av giftiga ämnen som sedan utsöndras till miljön och vissa material måste 
återvinnas för att senare kunna tillverkas i form av nya produkter. År 2000 lanserade 
den europeiska unionen olika direktiv för att minska miljöpåverkan av EEE. 
Restriction of Hazardous Substance (RoHS) är ett av direktiven som står för 
begränsning av farliga ämnen. Detta direktiv begränsar användningen av farliga och 
giftiga ämnen såsom bly, kadmium, kvicksilver och etc. (Eur-lex.europa.eu, 2018). 
Ytterligare har även WEEE-direktivet uppkommit som kräver att producenter och 
importörer i den europeiska unionen tar ansvar. Detta ansvar uppnås genom att 
producenter och importörer returnerar sina EEE från konsumenterna samt kassera de 
EEE med miljövänliga avfallshanterings strategier (Widmer et al., 2005). WEEE-
direktivet uppmuntrar även ingenjörer och designers att tillverka produkter med 
återvinning i tanke (Gerrard och Kandlikar, 2007; Ec.europa.eu, 2018). Hur som helst 
måste människor ta hänsyn till problem som har stora riskfaktorer på miljön, alltså 
produkter som tillverkas idag måste ha en livscykelanalys planering för att senare 
kunna hantera produkten när dess liv är slut. Livscykelanalys (LCA) är en metod som 
mäter den totala miljöpåverkan av en produkt “från vaggan till graven” (Duda och 
Shaw, 1997).  LCA öppnar möjligheten till att mäta systemets exakta påverkan på 
miljön (Wenzhel, Hauschild och Alting, 1997). 
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Under årens gång har flera olika system och strategier utvecklats för att kunna hantera 
avfallsprodukter på grund av ökad avfall. En av dessa tillvägagångssätten är (3R: Reuse, 
Remanufacture, Recycle) som står för återanvändning, produktuppgradering och 
återvinning (Wang et al., 2014). Detta system är ett viktigt och nyttigt system för 
företagen som vill jobba med återanvändning, produktuppgradering och återvinning av 
avfallsprodukter. Dessa tillvägagångssätten bidrar till att minska mängden av avfall 
som sedan slängs bort, de hjälper dessutom till med att spara på jordens naturresurser, 
deponi och värdefull energi. Förutom detta hjälper även de specifika 3R:en till med att 
spara på landutrymmen samt pengar genom att minska behovet av skapandet av nya 
deponier. Deponier är anläggningar för förvaring av avfall som är en svår process att få 
till samt så kostar de samhällen mycket pengar (Dnr.mo.gov, 2018; Cascadealliance.us, 
2018). Ytterligare är återanvändning, produktuppgradering och återvinning hierarkiskt 
uppbyggda där återanvändning kommer först i hierarkin och sedan 
produktuppgradering och till sist återvinning när det gäller andel värde som återvinns. 
Avfallshantering är det fjärde tillvägagångssättet och som kommer sist i hierarkin ur 
andel värde som återvinns (Prahinski och Kocabasoglu, 2006; Rogers et al., 2002; 
Staikos och Rahimifard, 2007). Ytterligare leder användningen av de specifika 3R:en 
till med att undvika avfallshanterings-fasen som direkt bidrar till minskad andel 
deponier som uppkommer (Hazen, 2011; Dnr.mo.gov, 2018; Cascadealliance.us, 2018 
). 

1.2 Problembeskrivning 
 
Hållbar återanvändning, produktuppgradering och återvinning är ett komplicerat hinder 
att överkomma. Mobiltelefoner och surfplattor är ett exempel på apparater som 
tillverkas med kortare livstid. Detta i kombination med människors tendens att byta ut 
sina apparater snabbare än vad det egentligen behövs, leder till stora problem inom 
hållbarhetsperspektivet (Wilhelm, Yankov och Magree, 2011). Tillverkningen av nya 
elektroniska apparater kräver stora mängder av råvaror och energi under tillverkningen. 
Ett mer hållbart samhälle kan uppnås genom att ”omvända” de konsumerade 
produkterna. Uttrycket ”omvända” hänvisar till uppsamling av produkter vid slutet av 
produktens livslängd för återvinning och avfallshantering (Flygansvaer, 2006).  För att 
kunna återvinna och hantera avfall på ett hållbart sätt gäller det att produkterna 
tillverkas med en smart design som möjliggör att produkterna vid slutet av sitt liv kan 
på ett enkelt sätt monteras ner (Johannesson, Persson, Pettersson, 2013). Vår planets 
material konsumeras och omvandlas till olika produkter som stödjer det vardagliga livet 
för människan. För att kunna uppnå ett mer hållbart samhälle, måste varje elektrisk 
apparat tillverkas med hållbar livslängd som utgångspunkt. Elektriska apparater slängs 
p.g.a. svagheten i dess inre elektriska delar som leder till minskningen av apparatens 
prestanda, noggrannhet och förmåga att hänga med den utvecklande tekniken. Detta 
leder till att efterfrågan efter snabbare och noggrannare apparater ökar som leder till att 
företagen tillverkar apparater som motsvarar dessa kriterier (Lu et al., 2015; Wilhelm, 
Yankov och Magree, 2011). För närvarande är det oklart hur företag använder sig av de 
specifika 3R:en i förhållande till andra aktörer samt även med hänsyn till LCA. Detta 
är särskilt fallet mellan tillverkningsorganisationer och organisationer som hanterar 
någon av de specifika 3R:en . I generella drag måste materialen i de olika produkterna 
undersökas och så länge avfall från dessa produkter/material har en negativ inverkan på 
hållbarheten måste handlingsplaner skapas för att angripa problemen (Sopor.nu, 2018). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att handlingsplaner måste skapas för att angripa 
problemen som finns inom hanteringen av EEE för att kunna uppnå ett hållbart 
samhälle. Följaktligen är syftet med denna studie: 

Att kartlägga företagens användning av de specifika 3R:en samt se över 
samarbetsmöjligheter mellan tillverkande organisationer och företag som jobbar med 

3R:en ur ett hållbarhetsperspektiv 

För att syftet skall kunna uppfyllas har det brutits ner i två frågeställningar. Då de 
specifika 3R:en är hierarkiskt uppbyggda utifrån andel värde som återvinns är det 
intressant att se över vilka faktorer som spelar roll när företagen arbetar med någon utav 
de specifika 3R:en. Utifrån detta är studiens första frågeställning: 
 
• Vilka faktorer spelar roll för företagens användning av de specifika 3R: en? 
 
Det är även av väsentlig betydelse att ta reda på vilka samarbetsmöjligheter som det 
finns mellan företag som jobbar med någon av de specifika 3R:en samt företag som 
utvecklar och producerar EEE ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta eftersom företag som 
producerar och utvecklar produkter sätter ribban genom designen på produkten hur 
effektivt en produkt kan återanvändas, produktuppgraderas samt återvinnas. Därmed är 
studiens andra frågeställning: 
 
• Vilka samarbetsmöjligheter ser företagen ur ett hållbarhetsperspektiv? 

1.4 Avgränsningar 
• Studien kommer att endast baseras på företag som är lokaliserade i Sverige.  

• I denna studie kommer inte den sociala hållbarheten eller sociala överväganden 
att behandlas men som kommer genomsyra arbetet för att belysa dess betydelse. 

• Organisationer som befinner sig i mitten av flödet (MOL) och sysselsätter sig 
med återförsäljning kommer inte behandlas i denna studie. 

• Studien skall utgå från producentföretag som är i början av flödet (BOL) som 
tillverkar och utvecklar EEE samt företag som är i slutet av flödet (EOL) samt 
som jobbar med återanvändning, produktuppgradering och återvinning av 
EEE. Detta koncept illustreras inom figur 1. 

 
Figur 1. Smiling curve phenomenon är en modell som illustrerar de tre olika faserna inom produktens 
livscykel (Nishino et al., 2012; Wang et al., 2014). 
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1.5 Disposition 
 
Under kapitel två beskrivs olika teorier, strategier och begrepp som är av väsentlig 
betydelse för studien samt illustreras även sambanden mellan frågeställningarna och de 
utvalda teorierna och strategierna. Kapitel tre ger en beskrivning av vald metodansats 
för att kunna nå upp till syftet samt även vilka metoder som har används för att få fram 
det teoretiska ramverket och det sökta empiriska resultatet. Utöver detta diskuteras även 
trovärdigheten av studien. Kapitel fyra innehåller det sammanställda data från 
företagsintervjuer som ger en bild av kartläggningen av de specifika 3R:en samt vilka 
utvecklingsmöjligheter som företagen ser med användningen av de specifika 3R:en. 
Under kapitel fem sker en analys av den insamlade empirin kopplad till det teoretiska 
ramverket med syfte att kunna replikera arbetes forskningsfrågor. Slutliga kapitlet 
handlar om vilka konsekvenser som arbetet/resultaten ger, implikationer, slutsatser och 
rekommendationer samt vidare arbete eller forskning. 

 
Figur 2. Rapportens disposition 
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera resultatet av 
de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Författarna har valt att utgå ifrån teorier som tar sin utgångspunkt från 
hållbarhetsperspektivet och som kan stödja hanteringen och analysering av 
problemfrågorna utifrån de specifika 3R:en. 
 

 
Figur 3. Illustrerar kopplingen mellan studiens teorier och frågeställningar. 

För att besvara F1 behövdes det djupgående kunskaper inom de specifika 3R:e och 
avfallshantering. Därmed kopplades F1 med de specifika 3R:en och avfallshantering 
samt triple bottom line för att förstå de ekonomiska och miljömässiga aspekterna i 
kombination. Medan F2 specifikt tydde på hållbarhetsperspektivet och därmed 
kopplades F2 med triple bottom line och LCA. 

2.2 3R: en och Avfallshantering 
 
Som bakgrunden tyder är återanvändning, produktuppgradering och återvinning 
hierarkiskt uppbyggda utifrån värde som återvinns. Återanvändning kommer först i 
hierarkin i följd av produktuppgradering och återvinning. Avfallshanteringen kommer 
sist i hierarkin och tas med för att visa vad det resulterar i att förkasta någon utav de 
specifika 3R:en. 

2.2.1 Återanvändning (Reuse) 
 
Hazen definierar direkt återanvädning som följande” when a customer returns a 
product back to the place of purchase (usually the retailer), thus adding the product 
back into the supply chain in an unused condition” (Hazen, 2011, s.277). Ytterligare 
behöver produkten antingen vara oanvänd eller använd i en sådan liten skala att ingen 
renovering eller uppgradering skall behövas. Detta skall leda till att produkten kan 
återföras tillbaka till detaljhandelsförhållande (retail conditions) vilket betyder att den 
återanvända produkten hanteras på ett sätt som om det var en ny produkt (Hazen, 2011; 
Fleischmann et al., 1997). Detta leder till att produkter som behöver någon typ av 
uppgradering kan uteslutas från återanvändning och kan behöva vända sig till andra 
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alternativ som exempelvis ”remanufacture” då produkten inte uppfyller kriterierna för 
att återföras tillbaka till detaljhandelsförhållanden (Agrawal, Singh och Murtaza, 2016; 
Hazen, 2011).  

2.2.2 Produktuppgradering (Remanufacture) 
 
Termen produktuppdatering innehåller ord som reparera, renovera eller att producera 
om ”remanufacture” en produkt med syfte att förlänga produktens livslängd till det 
villkor som är acceptabelt för återanvändning (Hazen, 2011). Majumder och Groenvelt 
definierar remanufacture på följande sätt ”the process of disassembling used items, 
inspecting and repairing/reworking the components, and using these in a new product 
manufacture. A product is considered remanufactured if its primary components come 
from a used product” (Majumder och Groenvelt, 2001, s.125). Ytterligare menar Hazen 
att produktuppgradering uppstår när direkt återanvändning inte är möjligt och har två 
orsaksfaktorer. Det första är att produkten är i använt skick och det andra är att 
produkten inte är ekonomiskt försvarbart, det vill säga att det inte längre finns något 
marknadsbehov för produkten (Hazen, 2011). Slutligen utförs själva remanufacture för 
det mesta av producerande företag själva eftersom de har bäst kännedom om själva 
produkten (Agrawal, Singh och Murtaza, 2016). 

2.2.3 Materialåtervinning (Material Recycling) 
 
Det som kännetecknar materialåtervinning enligt Hazen är att återvinna en eller flera 
delar av en produkt som kan innehålla värde (Hazen, 2011). Själva tillvägagångsättet 
definieras på det här sättet ”This process can entail cannibalising entire assemblies that 
do not require upgrade or extracting and recovering recyclable materials for reuse or 
to sell as a commodity” (Hazen, 2011, s.278). Materialåtervinningsmöjligheten uppstår 
när en produkt inte på något sätt kan återanvändas längre (Blackburn et al., 2004). 
Ytterligare behöver ingenjörerna tänka på produkts möjlighet till återvinning redan från 
produktens design fas (Jensen, 2015). Enligt Jensen behöver mixade material 
minimeras för att undvika problematiken som uppstår med att utvinna det värdefulla 
materialet. Detta kan leda till att vissa värdefulla material inte kan utvinnas ifall de har 
blivit blandade med andra typer av material på grund av brist på kunskap och teknik 
som finns idag. Denna typ av problematik är särskilt vanlig inom metall och plast 
blandning (Jensen, 2015).  

2.2.4 Avfallshantering (Waste management) 
 
En definition av avfall är på följande sätt ”something that is perceived to have either 
no inherent value to its owner, or the amount of effort required to access that value is 
greater than the expected return… waste is a residual that is discarded” (Lyons, 2005, 
s.71-72). Ytterligare menar Hazen att en produkt räknas som ett avfall ifall produkten 
inte kan återanvändas, produktuppgraderas eller återvinnas samtidigt är 
avfallshantering det minst önskade läget av dessa. Anledningen till detta är att det finns 
inget värde att återvinna genom avfallshantering (Hazen, 2011). När avfallshantering 
uppstår bidrar det till att antalet deponier ökar under osäkra ekonomiska, ekologiska 
och sociala omständigheter, vilket som har dåligt inflytande på hållbarheten (Wagner, 
2011). Detta har lett till att det har blivit allt mer populärt under senare tid att utföra 
avfallshantering på ett korrekt sätt då inkorrekt hantering av avfall kan orsaka stora 
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bekymmer för miljön samtidigt som ekonomiska och miljömässiga faktorer kräver en 
kostnadseffektiv hantering av avfall (Hazen, 2011) 

2.3 Triple Bottom Line 
 
Under tiden som den nya ekonomiska ordningen utvecklades började även idén om att 
ekonomisk lönsamhet endast var en av flera komponenter till företagens långsiktiga 
framgång (Hay, Stavins och Vietor, 2005). Idén om att framtiden för jorden och 
människorna var även de betydelsefulla började sakta men säkert framträda allt mer 
(Kleindorfer, Singhal och Wassenhove, 2009; O'Brien, 1999). ”Triple bottom Line” 
består av tre olika komponenter som består av sambanden mellan social, miljö och 
ekonomisk utveckling (Elkington 1994). Enligt ” trippel bottom Line ” synen på 
hållbarhet gäller det att integrerar de tre olika komponenterna för att uppnå en komplett 
hållbarhet (Longoni, 2014). För att uppnå den ekonomiska hållbarheten gäller det att 
uppnå en gräns där en långsiktig avkastning uppnås. Detta är viktigt speciellt för att 
kunna säkerställa företagets och företagets intressenters ekonomiska behov (Longoni, 
2014; Vachon och Mao 2008 ). Miljö hållbarheten uppnås genom att företagen 
konsumerar naturresurser som inte överstiger en nivå som kan ha obehagliga påverkan 
på miljön. Samtidigt gäller det att företagen arbetar med begränsade utsläpp och inte 
deltar i aktiviteter som kan påverka ekosystemet negativt (Vachon och Mao 2008). Den 
sista komponenten som är social hållbarhet är relaterad till hur företagen påverkar 
arbetskraften samt samhällen som finns runt omkring. Dessutom gäller det att företagen 
bygger upp sina processer, system och strukturer att de effektivt stödjer utvecklingen 
och behållningen av den kunskap som finns tillgänglig för dagens och även säkerställer 
det för framtidens generationer (Longoni, 2014). Den ekonomiska och miljö 
hållbarheten kommer vara studiens främsta fokus medan den sociala hållbarheten 
kommer hamna i bakgrunden. Det är dock av väsentlig betydelse att förstå betydelsen 
av alla tre komponenter därmed har den sociala hållbarheten tagits med i studien. 

2.4 Life Cycle Analysis (LCA) 
 
LCA beskrivs som en bedömning av den miljöprestanda för ett tillverkningssystem 
samt som systemavgränsningar av de formulerade tillverkningsprocesserna (Löfgren, 
Tillman och Rinde, 2011 ). I flera år fokuserade miljöledningen med att ta hand om 
utsläpp och avfall som uppkom från de konsumerade produkterna efter tillverkningen. 
Detta ledde till att under 70-talet uppkom det lagar som innehöll lösningar som ”(1) 
considering the value of the waste and (2) changing the production process to prevent 
the emissions and waste from being produced” (Löfgren, Tillman och Rinde, 2011, 
s.2025). Enligt Löfgren, Tillman och Rinde är LCA en metod som beskriver tänkandet 
i livscykeln för den konsumerande produkten. Utvärderingen används även för att 
kvantifiera produktens resa från vaggan till graven och dess miljöprestanda (Löfgren, 
Tillman och Rinde, 2011). Utöver detta menar Atkins och Escudier att LCA 
representerar mer än bara systemtänkandet eftersom LCA inte enbart betraktar 
produktens resa från vaggan till graven men även konsekvenserna för miljön som 
innebär att företagen måste ta sitt moraliska ansvar för detta. LCA behandlar dessutom 
samtliga inblandade processer och dess konsekvenser. Samtidigt behandlas även 
produktens användning, återanvändning och återvinning samt dess möjliga eliminering 
(Atkins och Escudier, 2013). Under förhandlingsordningarna skapas en 
livscykelmodell som beskriver ingångarna och utgångarna (output-input analysis) för 
varje process. Användningen av naturresurser och utsläpp som sedan kan ha 
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miljöpåverkan representerats av dessa ingångar och utgångar. Ytligare kan dessa 
(output-input) användas som ett beslutsunderlag under produktdesign och utveckling 
samt även skydda emot inkorrekta investeringar (Löfgren, Tillman och Rinde, 2011). 

2.5 Sammanfattning 

 
Figur 4. Illustrerar faktorer som ingår i detta ramverk samt utgör idéer som behandlar denna studie. 

Vinstmaximeringen representerar den ekonomiska hållbarheten och har fått en egen 
”linje” på grund av att ansvaret som ett företag har är att öka vinstmaximeringen 
(Hazen, 2011). Detta är då basen till hur företag väljer att jobba med återanvändning, 
produktuppgradering, återvinning samt avfallshantering som ytterligare påverkas av 
miljömässiga samt sociala överväganden (Hazen, 2011). Sociala överväganden 
kommer inte att behandlas i denna studie men har tagits med för att belysa betydelsen 
av alla komponenter inom ”triple bottom line”.  Orangea pilen representerar företag 
som producerar och utvecklar EEE d.v.s. tillverkningsorganisationer samt deras 
användning av LCA. Medan den gröna pilen representerar företag som sysselsätter sig 
med någon av de specifika 3R:en. Glappet mellan den orangea och gröna pilen 
representerar hur väl tillverkningsorganisationer tillämpar LCA som sedan påverkar 
företag som sysselsätter sig med de specifika 3R:en. Anledningen till detta är att 
tillverkningsorganisationer sätter måttet på hur väl genomförd LCA är som även vid 
omvänd logistik påverkar företags arbete med just omvänd logistik. Återanvändning, 
produktuppgradering, återvinning och avfallshantering representeras i ordningsvis i 
pyramiden. Avfallshantering uppstår när ett företag inte ser något värde med att 
återanvända, produktuppgradera eller återvinna och därför har avfallshanteringen 
placerats längst ner i pyramiden. Medan återanvändning ger den största avkastningen 
när det gäller andel värde som återvinns som skuggas av produktuppgradering och 
sedan återvinning. Sammanfattningsvis är det vinstmaximeringen som är det största 
faktorn till allt som genomförs och stöttas av miljömässiga och sociala överväganden 
och ”LCA” belyser vilken förståelse tillverkningsorganisationer samt företagen som 
jobbar med omvänd logistik har för varandra och för konsumerade produkten. 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och 
design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion 
kring studiens trovärdighet. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
Författarna har valt att undersöka elektroniska och elektriska produkter (EEE) utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. Undersökningens mål är att förstå vilka faktorer som spelar 
roll för företagens användning av de specifika 3R:en samt vilka samarbetsmöjligheter 
företagen ser ur ett hållbarhetsperspektiv. För att uppnå målen och kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar har forskarna utgått från olika metoder för 
datainsamling och dataanalys. Figur 4 sammanfattar sambanden mellan 
frågeställningarna och de valda metoderna. Dessutom åskådliggör även figur 4 att 
frågorna är beroende av varandra och det empiriska data som har samlats in är 
applicerbar på bada frågorna. 

 
Figur 5. Beskriver kopplingen mellan studiens metod och dess två frågeställningar. 

Teoretiska ramverket kunde sammanställas genom litteraturstudier utöver det har även 
en flerfallsstudie ägt rum. Denna studie har bestått av flera intervjuer både med företag 
som utvecklar och producerar EEE och företag som tar hand om konsumerade EEE. 
Resultatet som har anskaffats har varit en bas för att kunna besvara frågeställningarna i 
samarbete mellan det teoretiska ramverket och empiriska datainsamlingen. 

3.2 Arbetsprocessen 
 
Studien påbörjades med insamling av vetenskapliga, icke vetenskapliga artiklar, 
internetsökningar och tips från handledare med syfte att bygga upp studiens bakgrund, 
metod och teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket byggdes endast upp av 
vetenskapliga artiklar medan studiens metod avsnitt byggdes upp med hjälp av 
vetenskapliga artiklar samt böcker för att öka trovärdigheten för studiens teoretiska 
ramverk samt metod. Författarna tog även hänsyn till kontexten runt ämnet tillsammans 
med materialets ålder vid bedömning av källornas relevans och pålitlighet. 
Granskningen genomfördes genom att utforska utgivningsdatumet till aktuellt läge samt 
en kontroll av författare och förslag. När studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte 
och problemfrågor var upphandlade, påbörjades intervjuer med företag med syfte att 
bygga upp den empiriska datainsamlingen. Utgångspunkten för information som 
anskaffades genom intervjuer var att de var reliabla och valida för studien. När det 
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empiriska datainsamlingen var slutförd analyserades den insamlade empirin 
tillsammans med det teoretiska ramverket för att kunna besvara studiens syfte och 
problemfrågor. Slutligen skedde en diskussion kring det uppnådda resultatet samt drogs 
det även slutsatser. Under studiens period upprätthöll författarna kontinuerligt 
kommunikation och möten tillsammans med studiens handledare med avsikt att 
säkerställa studiens validitet. Författarnas mål var även att vara opartiska under hela 
datainsamlingsmetoden för att framtida beslut och resultat inte skulle påverkas.  

3.3 Ansats 
 
Studien utgick ifrån att applicera befintliga teorier på fallföretagen och drog sedan 
slutsatser utifrån ett hållbart perspektiv, följaktligen tillämpades en deduktiv 
forskningsansats.  En deduktiv forskningsansats betyder att befintliga teorier prövas i 
empirin genom exempelvis intervjuer i ett verkligt fall och sedan dras slutsatser utifrån 
teorin (Söderbom och Ulvenblad, 2016). För att kunna identifiera faktorer som spelade 
roll för företagens användning av de 3R:en samt vilka samarbetsmöjligheter som 
tillverknings och omvänd logistik företagen såg, användes befintliga samt välkända 
teorier inom hållbarhet. Intervjufrågorna som sedan formulerades utgick ifrån de valda 
teorierna som behandlades under teoretiska ramverket. Detta sätt att jobba d.v.s. samla 
in data i överensstämmelse med det teoretiska ramverket benämns för deduktiv ansats 
(Glaser, 1978) 

3.4 Design 
 
Studien utgick ifrån flerfallsdesign som baserades på tillverkningsorganisationer av 
EEE och organisationer som hanterar någon av de specifika 3Ren. En fördel med 
flerfallsdesign är att den resulterar i en bredare mängd bevis än enfallsdesign. Beroende 
på hur de valda fallen har valts tillåter det breda systemet att problemet täcks upp mer 
intensivt som resulterar i en starkare fallstudie (Yin, 2012). Tillverkningsorganisationer 
togs med i beaktningarna mycket på grund av forskningsfråga två som belyser 
samarbetsmöjligheterna mellan tillverkningsorganisationer samt organisationer som 
hanterar någon av de specifika 3R:en. Dessutom var det även viktigt att ta med 
tillverkningsorganisationer för att kunna analysera hur de påverkade företagen som 
håller på med de specifika 3R:en och vilka faktorer som kunde identifieras. 
Organisationer som jobbar med någon av de specifika 3R:en togs med i beaktningarna 
för att kunna identifiera vilka faktorer som påverkade deras arbete samt vilka 
samarbetsmöjligheter som de såg med tillverkningsorganisationer. I studien kommer 
författarna att använda sig av strategier och teorier som skall belysa forskningens syfte, 
med stöd av böcker, vetenskapliga artiklar samt intervjuer och med hjälp av dessa 
metoder kommer förslag till lösningar att tas fram till syftet. 
Information från vetenskapliga artiklar och böcker, tillsammans med information som 
är insamlad via intervjuer skall hjälpa till med att svara på studiens syfte och 
frågeställningar. I slutändan kommer all information som har samlats in leda till 
kartläggning av de specifika 3R:en samt samarbetsmöjligheterna mellan 
tillverkningsorganisationer och företag som jobbar med de specifika 3R:en. 

3.5 Datainsamling 
 
Insamling av data är ett av de viktigare stegen för undersökningens framgång och 
betydelsen av underlagets kvalité är av yttersta betydelse för rapportens slutresultat. 
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Denna studiens datainsamling bestod av två delar som var litteraturstudier och 
intervjuer. Litteraturstudier var en bas för uppbyggnaden av det teoretiska ramverket 
medan intervjuerna var en bas för uppbyggnaden av den empiriska datainsamlingen.  

3.5.1 Intervjuer 
Intervjuer har varit en av studiens huvudsakliga datainsamlingsmetod där själva syftet 
har varit att få en betydande ökad kännedom samt uppfattning kring faktorer som spelar 
roll för företagens användning av dem 3R:en samt vilka samarbetsmöjligheter företag 
som tillverkar och hanterar konsumerade EEE ser mellan varandra. Ett av kriterierna 
för att ett företag skulle anses vara relevanta för studiens intervju har varit att företaget 
antingen jobbade med återanvändning, produktuppgradering, återvinning eller 
tillverkning och utveckling av EEE. Dessa har varit de faktorerna som har spelat roll 
när författarna har valt företag att intervjua. 
De relevanta företagen kunde upptäckas delvis genom vägledning och förslag från 
studiens handledare och delvis från författarnas egna sökningar. Kontakten med de 
intervjuade företagen togs upp genom telefonsamtal. Efter en kort introduktion 
angående om varför de vill intervjua en specifik person angående ämnet har författarna 
kunnat kopplas till personer som har haft djupgående kunskaper inom det utforskade 
området. För att kunna identifiera ifall personer som skulle intervjuas hade djupgående 
kunskaper inom det utforskade området togs det hänsyn till vilka befattningar som 
personerna besatte samt tillfrågades även huruvida personerna själva kände sig 
lämpliga för intervjun. Detta har lett till att författarna antingen har fått lov till att 
intervjua personerna eller blivit hänvisade till en annan person med bättre uppsikt över 
det utforskade området.  
Intervjufrågorna som har använts under intervjuerna har kunnat uppstå i samarbete med 
det teoretiska ramverket som har varit utgångspunkten för valen av intervjufrågorna. 
Därmed har inte frågor gällande social hållbarhet tagits med som även framgår i 
studiens avgränsningar att social hållbarhet endast tas med för att belysa dess betydelse. 
Totalt har sex intervjuer spelats in genom en mobils ljudinspelaretjänst och samtliga 
intervjuer har varit semi-strukturerade tillsammans med öppna intervjufrågor. 
Semistrukturerade intervjuer valdes för att kunna inleda samtalen med neutrala frågor 
kring själva verksamheten och hur företagen jobbar för att successivt övergå till 
specifikare frågor (Patel och Davidsson, 2011). Det som var fördelen med 
semistrukturerade intervjuer var att det var möjligt med följdfrågor när det behövdes 
förtydligande som bidrog till större förståelse (Bell, Waters och Nilsson, 2016). 
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Tabell 1. Genomförda intervjuer. 

 

3.5.2 Litteraturstudie 
Det teoretiska ramverket skapades genom insamling utav teorier och strategier som 
hade kopplingar till de specifika 3R:en. Innehållet i 3R:en var väldigt olika och vissa 
av innehållen har varit relativt outforskade och därför har alternativa sökmetoder 
använts för att komma fram till det önskade resultatet. Inhämtningen av vetenskapliga 
artiklar har hämtats ifrån högskolebibliotekets hemsida som tillämpar söksystemet 
primo. Söksystemet primo använts främst för att påträffa vetenskapliga artiklar, böcker, 
studentuppsatser och etc. Förutom primo har även författarna använt sig av hemsidor, 
artiklar, internetsökningar och referenser i böcker som har varit av betydelse för studien. 
Ytterligare har även författarna utgått ifrån tips på artiklar från studiens handledare 
rådande datainsamlingsprocessen. Författarna har även använt sig av metoden 
snöbollsurval som går ut på att en person hänvisar till nästa person (Denscombe, 2016). 
I denna studie använde författarna sig av referenser i andra vetenskapliga artiklar som 
hjälpte till med att nå fram till den behövda informationen på ett effektivare vis. 

3.5.2.1 Primära källor 
Under kategorin primära källor samlas vetenskapliga artiklar, böcker, avhandlingar etc. 
Det vill säga det material som undersökaren själv har samlat in (Skärvad och Lundahl, 
2016). 

3.5.2.2 Sekundära källor 
Det som särskiljer en primärkälla och en sekundärkälla är att den sekundära källan 
hänvisar till den primära källan genom summering, analysering eller kritisk granskning. 
Exempel på sekundära källor kan vara översiktsartiklar, systematiska översikter, meta-
analyser etc. (Skärvad och Lundahl, 2016). Under företagens verksamhetsbeskrivningar 
kunde författarna utgå ifrån företagens hemsidor för att utföra en tillförlitlig beskrivning 
av företagens verksamheter.  



Metod och genomförande 

13 

3.6 Dataanalys 
 
Studien utgick ifrån en kvalitativ undersökning vilket syftar på att systematiskt samla 
in, organisera och tyda kvalitativ data. Viktiga ingredienser inom kvalitativ data är 
språk och texter där själva ordet ”kvalitativ” syftar på själva egenskapen och särdraget 
i den granskade företeelsen. Förutom detta är kvalitativt forskning specifikt inriktad på 
att evaluera, tyda och uppfatta sociala fenomen. Själva fenomenet kan bestå av en 
person, en incident, ett stillestånd, en beslutsprocess etc. (Söderbom och Ulvenblad, 
2016). Kvalitativ forskning kan ske genom upplevelser, intervjuer och observationer 
(Bryman och Bell, 2013). 

 

Figur 6. Beskriver studiens data analysprocess. 

Datainsamlingen utgick ifrån litteraturstudier och intervjuer som i sin ordning kunde 
bilda både en teoretisk databas samt en empirisk databas. Genom det teoretiska 
ramverket kunde forskarna utforma intervjufrågor och genom detta hade det teoretiska 
ramverket en indirekt inverkan på data som samlades in under empirin. Avslutningsvis 
analyserades databaserna det vill säga det teoretiska ramverket och empirin mot 
varandra. Detta kunde sedan bana väg för kartläggning av faktorer som spelar roll för 
företagens användning av de 3R:en samt gav även understöd för att kunna besvara vilka 
samarbetsmöjligheter som företagen ser mellan varandra. 

3.7 Trovärdighet 
 
För att forskningsresultatet ska ha en vetenskaplig nytta, gäller det att faktorer så som 
mått, parametrar, mätinstrument, test och undersökningsmetoder är reliabla och valida 
(Ejvegård, 2009). Validitet kan benämnas som giltighet och det avser att forskaren 
verkligen mäter det som var tänkt att mätas (Ejvegård, 2009). Medan begreppet 
reliabilitet benämns för tillförlitlighet som är ett mått på i vilken grad som ett 
tillvägagångssätt ger identiskt resultat som sker under diverse omständigheter eller 
tillfällen (Bell och Waters, 2014).  

3.7.1 Validitet 
 
För att uppnå studiens validitet har författarna intervjuat personer med ledande 
positioner samt med djupgående kunskaper inom forskningsområdet. Detta har bidragit 
till att studiens validitet har förstärkts eftersom informanterna har besatt höga positioner 
samt djupa kunskaper. Författarna har även utformat intervjufrågor ur samspelet mellan 
studiens syfte, problemfrågor och teoretiska ramverk, däremot har även öppna frågor 
framkommit för att få tydligare förståelse samt en mer dynamisk empiri. Under studiens 
gång har även författarna korrigerat syftet samt problemfrågorna för att få dem att bättre 
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stämma överens med studiens insamlade empiri. Allt detta har bidragit till att författarna 
har varit friare under intervjuarna som har lett till djupare förståelse av de genomförda 
intervjuarna. Genom att vara friare kan detta ha direkt påverkat studiens validitet 
negativt men författarna har försökt att förhålla sig till det ursprungliga intervjufrågorna 
under hela studiens arbetsgång. 

3.7.2 Reliabilitet 
 
För att säkerställa studiens reliabilitet har arbetsprocessen sammanställts väldigt 
noggrant i ett Google drive dokument som har sparat all data som har införts och 
möjliggjort att återta information vid önskade lägen. Författarna har i samarbete utfört 
intervjuerna som har spelats in via en mobil ljudinspelare och har sedan var för sig 
transkriberat intervjuarna som har ökat studiens reliabilitet. Båda författarna har även 
var för sig gått igenom de transkriberade materialen för att säkerställa att både har 
uppfattat det som har transkriberats liknande. Författarna har även frågat om samtycke 
innan varje intervju har dragits igång och detta har även i viss mån förstärkt 
reliabiliteten då informanterna har varit beredda på det. Studier som har en triangulär 
karaktär bedöms vara kvalitativt bättre än de studier som inte har använt sig av en 
triangulär karaktär (Yin, 2007). Under vår studie har vi enbart använt oss av intervjuer 
samt litteraturstudier då det inte har funnits tid för exempelvis dokumentstudier samt så 
har det även varit irrelevant med observationer för studien. Vi är medvetna om att 
användningen av enbart litteraturstudier samt intervjuer sänker studiens reliabilitet men 
har försökt att utföra intervjuerna samt litteraturstudien så noggrant som möjligt. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna studie. 
Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Organisationer i slutet av flödet  
Rubriksättningarna har fördelats på det vis att företag som utför liknande tjänster har 
tilldelats samma rubriker medan de som inte utför liknande tjänster har tilldelats andra 
rubriker samt underrubriker.  

4.1.1 Verksamhetsbeskrivning av El-kretsen 
El-kretsen är ett icke-vinstdrivande företag som ägs av 21 branschföreningar som 
uppkom efter införandet av producentansvar som lanserades år 2001. Detta innebar att 
alla företag som tillverkade elektroniska produkter var tvungna till att hantera sina 
konsumerade produkter på ett hållbart sätt. Företaget är ett litet företag med tio personer 
som administrerar och äger det insamlade materialet och som sedan köper in tjänster 
från andra återvinningsföretag för att kunna utföra det praktiska arbetet och har inga 
egna återvinningsanläggningar. Företaget jobbar med insamling och återvinning av 
elektriska och elektroniska produkter och batterier. Denna insamlings och 
återvinningssystem är uppdelat i två olika avdelningar som består av hushåll och 
verksamheter. Det som kallas för el-retur står för hushållsinsamlingen och arrangeras i 
samarbete med landets alla kommuner tillsammans med kontrakterade transportörer. 
Efter att den konsumerade, kasserade och skrotade elektroniken/batterierna har samlats 
in transporteras de till någon av företagets specialiserade återvinningsanläggningar som 
el-kretsen har köpt tjänsterna av för nedmontering och sortering. När denna process har 
utförts hanteras de miljöfarliga komponenterna tillsammans med de olika 
komponenterna som är icke miljöfarliga och förädlas till nya råvaror och energier. El-
kretsen ställer krav på hur företagen skall jobba med materialet för att bearbetningen 
skall uppnå så positiv miljöeffekt som möjligt. Företagets största samarbetspartners 
inom återvinning är Stena Technoworld, Sims samt Kuusakoski.                     

4.1.1.1 El-kretsens val av 3R strategi och utvecklingsmöjligheter 
Enligt marknadsansvarige är producentansvaret väldigt lagstyrda och det som behöver 
göras står väldigt tydligt i förordningarna. Det som är lite problematiskt är att idag står 
det mycket om vad som bör göras när någonting är skrot och när något återanvänds är 
det inte per definition något som är skräp eller skrot utan det är något som är begagnat. 
På grund av detta utgår El-kretsen från att det som läggs in i deras burar är något som 
är skrot och som sedan kan materialåtervinnas och ingenting annat. Företaget tycker att 
strategier så som produktuppgradering och återanvändning är något som är intressant 
för framtiden och jobbar med små projekt men lägger inte någon större vikt på det ännu. 
De försöker istället att få människorna att inte slänga produkter som fungerar och som 
kan återanvändas till el-kretsens burar utan hänvisar de till blocket eller kommunernas 
återanvändnings containers. Längre in i framtiden ser de utvecklingsmöjligheter med 
att jobba med återanvändning av vissa delar av en produkt. 
Marknadsansvarige uttrycker även att utmaningar som företaget ställs inför är 
varierande och en av utmaningarna är återvinningen av plast.  Då det är billigare att 
göra plast av olja istället för återvinna plast finns det inget marknadsmässigt incitament 
av att återvinna plast i stora mängder. En annan utmaning är att många produkter 
innehåller många olika slags material framförallt metaller som är blandade med 
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varandra. Detta gör det väldigt svårt och energikrävande att få ut de små mängderna 
med värdefulla metaller ifrån olika produkter. En tredje utmaning är illegal export där 
material tjuvas och transporteras till andra länder där de inte har en bra hantering av 
elektroniska produkter utan eldar upp sladdar utomhus vilket som kan vara väldigt 
miljöfarligt. Utmaningarna som företaget ställs mot är något som de ser även som 
utvecklingsmöjligheter. Genom att förbättra sina kunskaper och utveckla sina 
nuvarande tekniker kan de överkomma de problem som de har. När det gäller 
ekonomisk hållbarhet är El-kretsen ett icke-vinstdrivande bolag, syftet är att klara av 
lagkravet av producentansvaret åt bolagets kunder genom ett miljömässigt, effektivt, 
smart och hållbart sätt och i det ligger även att vara kostnadseffektiva. Utöver detta 
måste även El-kretsen vara kostnadseffektiva även internt för att El-kretsen som ett 
företag skall kunna överleva långsiktigt. Detta uppnås genom att ta avgifter från 
producenter som är anslutna till El-kretsens system samt får El-kretsen även in intäkter 
från sålt material som har återvunnits. 
Faktorer som hade underlättat arbetet för el-kretsen enligt marknadsansvarige är 
harmoniserade regler runt om i Europa. Det som menas med harmoniserade regler är 
att regleringen runt om i Europa blir så lik som möjlig som leder till att det inte blir 
stora gap mellan olika länders sätt att arbete. El-kretsen hade även sett att 
standardiserade arbetsprocesser på hur en viss återvinningsprocess skall uppkomma för 
att avvikelser inte skall uppstå från plats till plats. Samarbeten med olika tillverkande 
företag är något som inte riktigt finns där och som är bristfälligt. Enligt 
marknadsansvarige är Sverige ett litet land som ligger bort från tillverkningen och det 
är fåtal företag som har sina huvudkontor i Sverige och som styr tillverkningen. De 
enda tillfällen som samarbeten sker med tillverkande företag är under konferenser och 
olika sammanhang. 

4.1.2 Verksamhetsbeskrivning av Stena Technoworld 
Stena Technoworld är ett privat företag som tillhör Stenasfären som är ett privatägt 
bolag som tillhör gruppen stena metall som återvinner avfall av elektriska och 
elektroniska produkter, placerad i Göteborg. Stena Technoworld arbetar med utsatta 
produkter på marknaden från producenter vilket som ursprungligen kommer från 
WEEE-direktivet som sätter ansvar på producenter. Detta ansvar handlar om att 
producenter som inför produkter till marknaden har även ansvaret över att de införda 
produkterna återvinns. Dess verksamhet och hållbarhet har sedan 1992 haft en hög 
återvinningsgrad som möjliggör nya tekniker och processer som bidrar till ett hållbart 
arbetssätt, inom cirkulering av material i samhällets resurser. Stena Technoworld 
återvinner och återanvänder produktens och komponentens avfall som kommer från 
återvinningscentralerna och företag. Processen börjar med materialbehandlingen i dess 
första behandlingsanläggning för inspektion och nedmontering av komponenterna som 
finns i produkten. Detta sker för att sedan kunna plocka upp det farliga avfallet som 
finns i produktens komponenter och sedan kunna klassa ifall om produkten eller 
produktens komponenter skall återanvändas eller återvinnas.  

4.1.2.1 Utvalda strategier 
Stena Technoworlds affärsidé handlar om hållbarhet samt cirkulera materialet i 
samhället och dela in det i olika klasser inom återanvändning och återvinning där 
klassningen sker genom en inspektion. Ifall återanvändning inte är möjligt av produkten 
eller produktens komponenter skickas de till standard flödet PMR (Precious metal 
recycling) för vidare uppbearbetning av materialet. Materialet malas ner till små delar 
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för att kunna plocka upp de värdefulla metallerna och plasterna som skall återvinnas 
och av det återvunna materialet skall det vara möjligt att skapa nya produkter av enligt 
marknadschefen. 
Marknadschefen i Stena Technoworld hävdar att återanvändning är något som är 
väldigt bra under vissa delar men beskriver återanvändning som konstgjord andning. 
Det som marknadschefen menar med konstgjord andning är att produkten kommer att 
få nytt liv men att förr eller senare kommer produkten att bli kasserad som en gång förr. 
Detta betyder att produkten alltid hamnar under återvinningen.  
En stor del av den svenska återanvändningen av mobiltelefoner och datorer går till 
export, det mesta hamnar i Afrika, människorna i Afrika får en billig telefon vilket är 
bra under ett eller två år. När produktens liv är slut, samlas det i massiva berg av farligt 
avfall som inte hanteras på rätt sätt eftersom det inte finns en grundlig logistik eller 
återvinning. Detta är problematiken med återanvändning, när ett företag säger att de ska 
återanvända en elektronisk produkt bör frågan vara vart hamnar materialet och 
produkten i slutändan.  

4.1.2.2 Utmaningar samt utvecklingsmöjligheter för Stena Technoworld  
Stena Technoworld möter många utmaningar som kommunikationsbrist med 
producenterna, speciellt när det kommer till nya produkter som introduceras till 
marknaden. Många producenter försöker göra snygga produkter som oftast inte är de 
bästa att återvinna. Ett exempel är en Apple dator som har aluminium nians i plasten, 
detta betyder att Apple har tagit en plast som egentligen är en plast som är väldigt enkel 
att återvinna men har blandat denna plast med metallpulver för att få ut det önskade 
resultatet. Detta gör så att i stenas processer så sorteras denna blandning som bromerade 
plast d.v.s. något som kan vara cancerogen och något som skall brännas fast egentligen 
är det en bra plast. Detta visar på den kommunikationsbrist som finns som för övrigt är 
ett jätte stort problem. 
När elektroniska och elektriska produkter kommer in till Stena Technoworld saknas det 
information angående om vad produkten innehåller, bromerade plaster eller PCB. Det 
som hade underlättat Stena Technoworlds arbete hade varit ifall produkterna kunde ha 
en innehållsförteckning som används på matprodukter. Marknadschefen tror att 
utvecklingen är redan på gång, eftersom konsumenterna vill även de veta vad produkten 
innehåller. 
Stena Technoworld hoppas på en framtid med digitalisering där förhoppningarna är att 
i framtiden skall det vara möjligt att kunna skanna in produkter som ska gå på ett band 
för att kunna se vilka farliga komponenter produkten innehåller och som ska plockas 
bort. Det finns vissa EU-projekt på att det skall byggas en databas där producenter säger 
vad som innehåller i produkterna och sedan ska produkterna skannas utifrån det. Detta 
är något som producenterna tycker om men när det är en kostnad så är det inte längre 
intressant. Stena tror mera på att bygga upp sin egen databas och jobba utifrån något 
slags röntgenverktyg eller censor variant som kan läsa av produkten som kommer in. 
Stena Technoworld samarbetar med stora producenter runt om i Europa som företaget 
ibland får information angående om produkter och vad som ska göras med produkten 
samt frågor om hur Stena Technoworld ser på själva återvinningen. Denna 
kommunikation har startat de senaste åren och den måste växa för att Stena 
Technoworld ska veta vad det är som kommer in. Marknadschefen tror att det finns en 
sida där både återvinnarna och producenterna kan vinna på båda hållen, där man kan 
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koppla in återvinnarna i produktutvecklingen, för att kunna ge tips om hur det går att 
återvinna. Utöver detta behöver även designers poleras upp för att inte marknadsföra 
aluminium, plastskärmar är det fina och trendiga utan att marknadsföra en vanlig plast 
som den miljövänliga. Enligt marknadschefen är Stena Technoworld ett privatägt bolag 
med uppgift att tjäna pengar genom att ta en avgift från kunderna för återvinningen som 
i vissa tillfällen kan vara dyrt för vissa kunder beroende på vad som skall återvinnas. 

4.1.3 Verksamhetsbeskrivning av Sims Recycling 
Sims Recycling är ett globalt företag som samarbetar med nationella, globala och lokala 
företag över hela världen inom återanvändning och återvinning av elektriska och 
elektroniska produkter. De jobbar utifrån ett världsnätverk av certifierade 
bearbetningsanläggningar och en hållbar affärsmodell för elektronik återvinning. Sims 
är koldioxidneutrala och jobbar utifrån direktiv när det gäller el och vatten samt 
leverantörer, maskiner, motorer och transportörer. 
Sims jobbar mest i norden och har en omsättning på ca 34 000 ton av EEE per år, samt 
en återanvändningsanläggning av produkter med en återbrukstakt som ligger på ca 50 
till 60 tusen enheter per år. Detta avfall tas på en anläggning för inspektion och 
bearbetning, sedan sätts allt som återanvänds på marknaden igen, det som inte kan 
återanvändas, återvinnas och på så sätt återförs materialet till marknaden igen. 

4.1.3.1 Utvalda strategier  
Enligt business managern har Sims Recycling Solutions en hållbar arbetsmodell som 
ser till att miljöanpassa hanteringen av all elektronisk och elektrisk utrustning som 
kommer från producenter och privatpersoner. Återanvändningen och de som ställer 
kraven till att återbruka en produkt, är beroende av produktens sikt och hur pass ny den 
är. Sims Recycling kan själva inte bestämma över vilka produkter som ska 
återanvändas, det måste även finnas ett intresse på marknaden och inköpare som kan 
köpa dessa produkter. 
Ytterligare tyder business managern på att produkter ska tillverkas med ett materialval 
och inte blandas med andra material. Det som skulle vara optimala för 
återvinningsföretagen, skulle vara att produktutvecklande företag använder sig av 
enbart eller huvudsakligen av aluminium eller bara av en plastar för att sedan kunna 
återvinna materialet när dess liv är slut. Ett exempel är en cirkulär modell av Philips 
dammsugare. Det fungerar på ett vis där Sims recycling återvinner Philips dammsugare 
och skickar plasten till Philips igen och av den plasten som har återvunnits tillverkas 
det en ny dammsugare som släpps ut till marknaden igen. Sims Recycling Solutions har 
även haft små diskussioner med Ikea och olika tillverkare om möjliga 
förbättringsförslag för återvinning av deras elektriska och elektroniska produkter. Det 
finns även andra företag som har vänt sig till Sims, för att kunna få mer kunskap 
angående om hur en produkt skall tillverkas för att sedan på ett effektivt sätt kunna 
återanvändas, produktuppgraderas eller återvinnas. 

4.1.3.2  Utmaningar samt utvecklingsmöjligheter för Sims 
En utmaning som Sims Recycling ställs inför enligt business managern är bristen av 
märkningar på produkter som beskriver innehållet. Det som hade underlätta arbetet för 
Sims skulle vara ett införande av innehållsförteckningar som kan beskriva vilka 
material som produkten innehåller. Ett exempel är en mobiltelefon eller alla elektriska 
produkter som kommer till Sims recycling, det finns ingen anmärkning på de 
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elektroniska produkterna angående om vilka material som produkten innehåller. Detta 
sker eftersom produkterna inte är lagstiftade på att de ska innehålla en anmärkning eller 
innehållsförteckning. Glappet mellan tillverkare och återvinnaren är även det en 
utmaning som utgör svårigheter för företaget. Det finns inte många producenter som 
tänker på det innan de designar och säljer en produkt samt när producenter gör 
materialsammansättningar och limmar olika delar. Återvinningssidan är alltid beroende 
av metallpriser och marknader och måste alltid vara försiktiga för att inte gå i förlust 
när metallpriserna sjunker.  
Återtillverkning av produkter som kan byggas om finns på andra delar av världen men 
inte i Sverige. Däremot finns det några återtillverkning fabriker som byter ut vissa 
komponenter i kopiatorer eller plastdelar för att sedan kunna göra de som nya. I 
framtiden kan det finnas en möjlighet att kunna skapa en verkstad där delar på 
mobiltelefoner, surfplattor och datorer kan bytas ut, exempelvis att byta ut det gamla 
chassiet på en gammal dator mot en ny. Sims i Sverige har inte kommit så långt med 
denna utveckling, istället för att uppgradera produkter återbrukas/återanvänds det om 
det finns en möjlighet. 
Ytterligare tyder Business managern att Sims ska fortsätta med att utveckla 
återanvändningssidan av produkter och kunna plocka upp mer delar som återvinns och 
istället återanvända de delarna. Detta kan ske på exempelvis ram-minnen och 
hårddiskar genom att datainnehållet raderas i de komponenterna vilket möjliggör att 
komponenterna kan leva ytterligare en viss tid innan de återvinns. För att detta skall 
vara möjligt gäller det att producenterna är med på detta och kan finansiera och hantera 
produkterna på ett bättre sätt.  Elektroniska och elektriska produkter bör inte slängas i 
burar eller i containers från första början. Detta är p.g.a. att produkten som slängs i burar 
och containers kan förstöras eller skadas som kan leda till att produkten inte kan lagas 
och redan där påverkas återanvändningen. Ytterligare är Sims ett vinstdrivande företag 
så ur det perspektivet är missionen att göra vinster till företagets ägare. Företaget tar 
även hänsyn till ifall komponenter, produkter och material som kommer till dem ger en 
avkastning i form av vinst om inte detta är fallet så får kunderna en kostnad och 
debiterar kunden, då de drivs som vilket annat vinstdrivande bolag som helst. 

4.1.4 Verksamhetsbeskrivning av Kuusakoski  
 
Kuusakoski Group Oy grundades år 1914 i Viborg, Finland. Koncernen Kuusakoski 
består av återvinnings verksamhet Kuusakoski Oy, Alteams Oy:s gjuteri och 
fastighetsbolag som är Jokirantakiinteistöt Oy och Kiinteistö Oy Lahden Norokatu 5. 
Kuusakoski Oy och dess dotterbolag utgör återvinnings grupp medan Alteams Oy och 
dess dotterbolag tar han om gjuteri. Kuusakoski Group Oy erbjuder sina kunder säkra 
samt kostnadseffektiva återvinningslösningar som är miljö och kvalitetscertifierade 
runt om i hela Sverige. Dessa tjänster som ingår i Kuusakoskis erbjudande är 
behovsanalys av verksamheter, material och sortering utbildning, typ av 
insamlingsbehållare som behövs, logistikplanering, hämtning och bearbetning som är 
anpassade efter varje enskild företags storlek samt marknad och behov. I Sverige finns 
Kuusakoski i Malmö, Spånga, Timrå och Skelleftehamn där de jobbar som mottagare 
och förbehandlare, de samlar in, bearbetar och återvinner material under namnet 
Kuusakoski Recycling. År 2016 omsatte Kuusakoski Group Oy 395,1 miljoner euro där 
totalt återvunnet och bearbetat material var cirka 2 miljoner ton.                         
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4.1.4.1 Utvalda strategier 
 
Enligt verkställande direktören jobbar Kuusakoski nästintill enbart med återvinning och 
detta har mycket att göra med de produkter som kommer in, där en liten andel av de 
produkter som kommer in är tillgänglig för återanvändning. De flesta av produkterna 
som kommer in är antingen för gamla eller trasiga där det inte finns mycket som 
fungerar. Utöver detta finns det även avtal med el-kretsen som inte tillåter 
återanvändning av minnesbärande produkter och detta för att inte riskera att information 
kommer ut. Trots hindren så försöker Kuusakoski återanvända det som är tillgängligt 
för återanvändning och främst LCD skärmar.  

4.1.4.2 Utmaningar samt utvecklingsmöjligheter för Kuusakoskis 
 
Utvecklingen går åt mer plast, särskilt användningen av olika plaster i produkter som 
tillsammans med renhetskrav som ställs på återvunnet plast är väldigt svåra att uppnå 
och speciellt för blandade plaster. Ökad andel batterier och framförallt 
litiumjonbatterier medan minskad andel användningen av värdemetaller försvarar 
Kuusakoskis arbete och processer. Enligt verkställande direktören är utmaningarna 
liknande för alla och dessa är möjliga att motarbeta men som är kostsamt och kräver 
inventeringar. För att kunna motarbeta dessa faktorer som försvårar processerna gäller 
det att öka teknikutvecklingen för att förbättra processerna med att separera och 
återvinna metaller och plast som är blandade. Det är även problematiskt enligt 
verkställande direktören att tillverkande företag brister när det gäller konstruktionen 
och förberedda produkter för återvinning i dess utvecklingsfas som senare försvårar 
möjligheten till återvinning. Det som skulle underlätta arbetet skulle vara ifall 
konstruktörerna förstod processen på hur en produkt faktiskt skall återvinnas. För att 
kunna påverka utvecklande företag har Kuusakoski inga direkta samarbeten med 
företagen utan detta låter de El-kretsen sköta för dem. Utmaningar som Kuusakoski 
ställs inför kan härledas till lagstiftningar som finns idag. En av lagstiftningarna som 
Kuusakoski jobbar enligt verkställande direktören är naturvårdsverket riktlinjer för 
2005 som är ganska ålderdomligt jämfört med teknikutvecklingen som har skett sedan 
2005. Sedan finns även direktiv som WEEE-direktivet vilket som är mer aktuellt men 
jämfört med hur snabbt teknikutvecklingen på produkter utvecklar sig är lagstiftningen 
fortfarande inte i samma linje som den tekniken som finns idag. Förutom detta är även 
Kuusakoski ett familjeägt företag som har ett vinstkrav och detta uppnås genom att ta 
hänsyn till ifall det finns vinster i det som skall återvinnas och återanvändas samt 
återvinner och återanvänder det som lönsammast för företaget. 

4.2 Organisationer i början av flödet  

4.2.1 Verksamhetsbeskrivning av FläktGroup AB 
 
DencoHappel och Fläkt Woods slog sig ihop för att bilda FläktGroup som är en ny 
marknadsledare i den europeiska unionen inom husteknologilösningar vilket ger sina 
kunder ett bra inomhusklimat och en förbättrad luftkomfort. FläktGroup tillverkar 
huvudsakligen alla typer av behandlings aggregat som består huvudsakligen av fläktar 
och värmeväxlare för ett bra inomhusklimat för bostäder, kommunala lokaler och 
stora fastigheter. Vidare tillverkar företaget temperatursensorer, kylbafflar samt all 
utrustning för ventilation och värme i byggnader. Företaget har en global verksamhet i 
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65 länder och år 2016 omsatte företaget 1 377 361 tkr med ungefär 4000 anställda 
huvudsakligen i Europa samt har även FläktGroup sin största anläggning lokaliserat i 
Jönköping. 

4.2.1.1 Hur jobbar FläktGroup med hållbarhet  
 
Enligt chefen för styr och elektronik i utvecklingsavdelningen förhåller företaget sig 
till olika typer av direktiv såsom RoHS, REACH och WEEE som uppger att produkter 
måste slängas på rätt ställe och att produkter inte får innehålla vissa typer av material. 
Företaget jobbar även utifrån Sundahus miljödata och byggvarudeklaration där 
företaget måste uppge i detalj vad för material som används i produkterna. 
Möjligheten till återvinning av produkter är en viktig aspekt men företaget enligt 
chefen för styr och elektronik avdelningen lägger inte fokus på det under 
utvecklingsarbetet. Däremot finns det vissa regler som följs som att inte kombinera 
elektroniska komponenter med batterier samt så använder de sig av gröna kretskort 
för att underlätta återvinningsmöjligheten. Utöver detta tillverkar FläktGroup 
produkter med en väldigt lång livstid kring 25-30år med möjlighet till reparation efter 
många års av användning samt erbjuds även reservdelar upp till 10 år efter att 
produkten har slutats att tillverkas och en garanti på de flesta produkterna på 5 år. 
Livslängden på hushållsprodukter beräknas upp till 10 år med en konstant drifttid 
exempelvis på motorer räknar de med att de skall hålla upp till 100 000 timmar och 
detta motiveras med kvaliteten som finns i komponenterna som är gjorda för att 
användas under lång tid och går de sönder finns möjligheten till reservdelar. 

FläktGroup håller sig inom lagens ramar när det gäller exempelvis komponentval och 
konstruktion. Enligt Chefen i utvecklingsavdelningen hade det underlättat väldigt 
mycket ifall de fick information av underleverantörerna om vad för material som 
komponenterna innehöll. När det gäller samarbeten med företag som återanvänder, 
produkt uppgraderar och återvinner så finns det vissa samarbeten under 
produktionsfasen. Under produktionsfasen blir det massa med material över, 
materialet som blir över hämtas av stena metall för återvinning. Förutom detta finns 
det väldigt mycket med fraktioner som behöver återvinnas som metall, kartong, 
elektronikskrot och där finns det avtal med flera olika bolag men främst stena metall 
som hämtar dessa fraktioner men detta sker enbart under produktionsfasen. 

4.2.1.2 Hur tänker FläktGroup när produktens liv är slut  
 
FläktGroup har möjligheter till att byta ut komponenter för att förlänga livslängden på 
deras produkter om något går sönder. Om en produkt går sönder eller blir trasig så 
finns det två sätt att lösa problemet. Om produkten har en garantitid, kan 
produktägaren lämna in ett garantiärende, då skickas en ny. Efter att garantitiden har 
löpt ut så finns det möjligheter till att köpa reservdelar under 10års period efter att den 
specifika produkten har slutats att tillverkas  

När det gäller LCA görs detta utifrån ett säljargument eftersom produkter som 
tillverkas av FläktGroup är mer eller för att återvinna energi. LCA görs för att 
analysera kostnader då produkten kostar mer än konkurrenternas men håller även 
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under en längre tid. När det gäller ur ett återvinningsperspektiv görs det inga Life 
Cycle Analysis. När FläktGroup konstruerar produkter lägger de fokus på att det skall 
vara möjligt med byte av reservdelar och när det gäller enskilda komponenter försöker 
företaget att följa direktiven som finns och som anger hur en komponent skall 
behandlas. Däremot är kostnadsfaktorn en viktig faktor under val av komponenter.  

4.2.2 Verksamhetsbeskrivning av Saab AB 
Saab AB är ett svenskt företag som tidigare var känd som Svenska Aeroplan 
Aktiebolaget. Saabs huvudsakliga orientering är inom försvarsindustri med inriktning 
på högteknologi inom civil säkerhet och luftfart. Aeroplan aktiebolaget använder 
simuleringsutrustning som utgår ifrån laserteknik för direkt riktade vapen vilket gjorde 
att år 2010 utgjorde Saab AB mer än 60 % utav den svenska krigsmaterielexport och 
var även världens 29:e största vapenproducent. Ytterligare fokuserar Saab på tre 
strategiska områden som är försvars och säkerhetslösningar, system och produkter 
tillsammans med utveckling och tillverkning av flygmaskin. Dessförinnan har även 
Saab AB varit tillverkare och utvecklare av civila flygplan och personbilar. 
Affärsområden som Saab AB är för tillfället aktiv inom är aeronautics, dynamics, 
surveillance, support och service samt industriella produkter och service. 

4.2.2.1 Hur jobbar Saab med hållbarhet  
Enligt group environmental coordinator jobbar Saab Ab med flera metoder under 
produktutveckling. När en produkt tillverkas går den alltid igenom kravbilden för 
produktens användningsområde och senare sammanställs en plan angående om vilka 
material som får användas och inte användas för produkten med utgångspunkt att 
miljöpåverkan skall vara så liten som möjligt. Detta sätt att jobba kallas för ”safe use" 
där det sker analyser om ifall produkten används i underhåll och hur produkten påverkar 
omgivningen. Senare ställs det krav på att göra en miljöpåverkananalys under 
produktens specifika faser som under tillverkning, hantering och avveckling och allt 
detta tas med i beaktningen när en produkt utvecklas. Hänsyn till Life cycle analysis tas 
endast ifall det finns ett kundkrav eller när företaget ser ett behov av det. Anledningen 
till detta är att resultaten från en total Life cycle analysis tar med faktorer som inte anses 
vara relevanta för företaget. Saab utgår ifrån metoder som ”hot spot” och ” 
marginaleffekt analys” och enligt dessa metoder är en total Life cycle analysis något 
som är onödigt för företaget. Detta motiveras med att Saab är ett företag som inte håller 
på med massproduktion samt att produkter som tillverkas av Saab AB har vanligen en 
lång livscykel.  
De utvecklingsmöjligheter som företaget ser med hållbart arbete är enligt Group 
Environmental coordinator att kunna underhålla och uppdatera standarden på befintliga 
produkter och genom det förnya produkten och dess livslängd. Företaget jobbar utifrån 
ett begrepp som benämns för gångtidsförlängning där en kund kan komma in med en 
produkt som de har köpt ifrån Saab AB och få sin produkts livslängd förlängt genom 
renovering, uppdatering mm. Ytterligare utvecklingsmöjligheter mot ett hållbart arbete 
ser företaget genom att jobba med minskning av bränsle förbrukningen med 1 % varje 
år av civila flygplan tillsammans med en strävan att alltid minska vikterna på de 
produkter som företaget tillverkar.   
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4.2.2.2 Hur tänker Saab när produktens liv är slut  
Företaget tänker mycket kring vad det innebär för produkten när den skall avvecklas 
och extra noggrannhet kring de frågorna sker när kunden kräver detta. 
Produktlivslängden på Saabs produkter kan vara upp till tjugo år och detta innebär att 
ingen vet vad för avvecklings, återanvändnings, uppgradering och återvinningsteknik 
det finns om 20-30år. Förutom detta försöker företaget att använda sig av 
återvinningsbara och jungfrumaterial samtidigt försöker företaget upprätthålla 
någorlunda samarbeten med återanvändnings, uppgradering och återvinningsföretag. 
Ytterligare är Saabs syn på hållbarhet hög kvalité och lång livstid. 

4.2.3 Sammanfattning av organisationer 

4.2.3.1 Organisationer i slutet av slutet av flödet  
El-kretsen: Jobbar mycket utifrån det lagstyrda producentansvaret som upphandlar 
frågor kring skräp och detta gör så att återanvändning samt arbete för 
produktuppgradering begränsas. Detta eftersom när en produkt återanvänds är det per 
definition inget skräp utan något som är begagnad. Återvinning av plats är 
problematiskt eftersom producera ny plast från olja är billigare än att återvinna plast. 
Blandade material och speciellt blandad metall ställer stora problem när materialen 
skall separeras från varandra. Illegal export är något som är farligt för miljön då länder 
som dessa elektroniska och elektriska produkter exporteras till har bristfälliga 
kunskaper inom hanteringen av elektroniska och elektriska produkter. Det som skulle 
underlätta El-kretsens arbete skulle var införandet harmoniserade och standardiserade 
regler och arbetsprocesser runt om i Europa. Förövrigt behöver El-kretsen vara 
kostnadseffektiva för att kunna driva organisationen. 
Stena Technoworld: Jobbar med återanvändning men ser på återanvändning som 
konstgjord andning och som alltid hamnar under återvinningssteget. Produkter som 
skickas till andra länder för återanvändning kan vara problematiskt då länder som 
saknar kunskapen inom miljövänlig återvinning kan vara en direkt fara mot miljön. 
Upplever kommunikationsbrist med producenter, speciellt när det gäller nya produkter 
som kommer ut på marknaden. Blandningen av metall och plast är ett stort problem. 
Skulle underlätta med innehållsförteckning på produkter som angav vad produkten 
innehöll. Hoppas på en framtid där med hjälp av digitalisering som kommer möjliggöra 
skanning av produkter som kommer att avläsa av produktens innehåll. För övrigt tror 
företaget på ett samarbete där återvinnarna, återanvändarna kopplas in i 
produktutvecklingen samt tycker att designers bör ändra sin inställning och börja 
marknadsföra miljövänliga material. 
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Sims recycling: Hävdar att det måste finnas ett intresse i marknaden för att företaget 
skall jobba mera med återanvändning samt är även återanvändningen beroende av 
produktens skick och hur pass ny den är. Tycker inte att ett material skall blandas med 
andra material. En cirkulär modell av Philips dammsugare är ett exempel där plasten på 
dammsugaren återvinns och skickas tillbaka till Philipis som tillverkar nya dammsugare 
med samma material/plast. Brist på innehållsförteckning av produkter är ett problem då 
det saknas en lagstiftning på det. Glappet mellan tillverkare och återvinnarna är ett 
problem. Återvinningssidan är alltid beroende av metallpriser. De har inte kommit så 
långt i utvecklingen för att kunna jobba med produktuppgradering, jobbar istället med 
återanvändning/återbruk och återvinning. De vill utveckla återanvändningen och för att 
detta skall vara möjligt gäller det att producenterna är med på detta genom att finansiera 
samt hanterar produkterna på ett bättre sätt. Elektroniska och elektriska produkter bör 
hanteras noggrannare för att mer återanvändning skall vara möjligt då mycket skadas 
och går sönder när de slängs. Ytterligare är företaget ett vinstgivande företag med 
missionen att göra vinster till dess ägare. 
Kusaakoski: Jobbar nästintill enbart med återvinning då produkter som kommer in är 
för det mesta inte möjliga att återanvända på grund av produkternas dåliga skick. 
Svårigheter med att återvinna blandad plast samt att uppnå renhetskrav som finns på 
återvunnet plast. Problematiskt att användningen av litiumjonbatterier ökar tillsammans 
med att värdemetaller minskas. Problem även med att utvecklande företag släpper ut 
produkter som inte är anpassade för återvinning som försvårar återvinnings arbete. Inga 
direkta samarbeten med utvecklande företag utan litar på att El-kretsen tar hand om de 
frågorna. Familjeägt företag som har ett vinstkrav. 

4.2.3.2 Organisationer i början av flödet 
FläktGroup: Företaget jobbar utifrån olika typer av direktiv som uppger vart produkter 
bör slängas samt vilka material som produkterna får innehålla. Under 
utvecklingsarbetet läggs det inte mycket fokus på produktens hållbarhet däremot följer 
företaget vissa regler som att inte kombinera batterier med elektroniska och elektriska 
produkter och använder sig av gröna kretskort för att underlätta 
återvinningsmöjligheterna. Produkter som utvecklas av FläktGroup har vanligtvis en 
lång livstid som kan variera mellan 10 till 30 år som även har möjligheter till reparation 
samt byte av reservdelar efter många års av användning. Problematiken som 
FläktGroup upplever är att underleverantörerna inte meddelar vad för material som 
komponenter innehåller som där med försvårar deras arbete. Under företagets 
produktionsfas finns det någorlunda samarbeten med företag som tar hand om material 
som blir över. När det gäller LCA görs det ingen total LCA utan en LCA görs för att 
analysera kostnader då FläktGroups produkter vanligtvis kostar mer än 
konkurrenternas.  För övrigt när företaget konstruerar produkter lägger de fokus på att 
det skall vara möjligt med byte av reservdelar och när det gäller enskilda komponenter 
försöker företagen följa direktiven men fortfarande är det kostnadsfaktorn som avgör 
vilken komponent som kommer att användas. 
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Saab AB: Företaget tillverkar produkter med fokus på en lång livslängd som vanligtvis 
går upp till 20 år. Företaget jobbar med flera olika metoder under produktutvecklingen 
där varje produkt som tillverkas skall gå igenom en kravbild i produktens 
användningsområden. Detta sker för att företaget skall kunna sammanställa vilka 
material som får användas och inte får med utgångspunkt att miljöpåverkan ska vara så 
lite som möjligt. Denna metod kallas för ”safe use” där produkten analyseras ifall den 
används i underhåll och hur den påverkar omgivningen. 
Krav sätts på att göra en miljöpåverkananalys under tillverkningen, hanteringen och 
avvecklingen av produktens specifika faser. Hänsynen till Life cycle analysis tas endast 
om organisationen ser ett behov av det eller om det finns ett kundkrav på det. Detta sker 
eftersom resultatet från den totala LCA tar med en faktor som inte anses vara relevant 
för Saab AB. “Hot Spot” och “Marginaleffektanalys” är metoder som Saab utgår från 
och enligt dess metoder blir den totala LCA något som är onödigt för företaget. De 
utvecklingsmöjligheter som företaget ser är att underhålla och uppdatera standarden på 
befintliga produkter genom att förnya produkten och förlänga livslängden. Kunden kan 
ta sina produkter till Saab AB för att få en förlängning av dess livslängd genom 
renovering och uppdatering. Företaget har många funderingar kring hur deras produkter 
ska avvecklas, samt använder de återvinningsbara jungfrumaterial. Samtidig försöker 
företaget att upprätthålla samarbeten med återanvändnings, uppgraderings och 
återvinningsföretag.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Vilka faktorer spelar roll för företagens användning av de 
specifika 3: ren? 
Faktorer som påverkar företagens val av strategi har fastställts genom den insamlade 
empirin med hänsyn och koppling till det teoretiska ramverket. Resultatet som har tagits 
fram redovisas nedan som beskriver de olika faktorerna som spelar roll. 

5.1.1 Faktorer som spelar roll 

5.1.1.1 Återanvändning  
Den största faktorn som hindrar användningen av återanvändning kan ses i det lagstyrda 
producentansvaret som är anpassat till skräp och inte på produkter som är använda eller 
begagnade. Det som slängs i El-kretsens/avfallshanteringens industriers burar beräknas 
automatiskt som skrot eller skräp och detta leder till att produkter som kan återanvändas 
redan där förlorar möjligheten till återanvändning. Detta leder till att fokusen från 
återanvändning avlägsnas och riktas mer åt andra tillvägagångssätt som finns. Sedan 
finns det även företag som ser återanvändning som en konstgjord andning som förr eller 
senare hamnar under steget för återvinning. Detta är även en av faktorerna till varför 
återanvändning inte tas på ett stort allvar.  
Produkternas skick är en stor faktor som avgör om produkten kan återanvändas eller 
inte. Många av företagen som har blivit intervjuade har uttryckt att återanvändningen 
är beroende av produktens skick samt att det skall finnas en marknad för det. Teorin 
framför att direkt återanvändning är endast möjligt ifall produkten är oanvänd eller att 
den är använd i en sådan liten skala att ingen renovering eller uppgradering skall 
behövas (Hazen, 2011). Detta tydliggör ytterligare problematiken som finns med 
insamlingscentralen som inte tar hand om produkter som slängs på ett rätt sätt. Ett 
exempel är när elektroniska och elektriska produkter slängs i burar och containers som 
ökar sannolikheten till att produkten eller produktens komponenter skadas eller förstörs 
vilket leder till att möjligheten till återanvändning elimineras. Ur ett hållbart 
miljöperspektiv gäller det att företagen inte konsumerar naturresurser som inte 
överstiger en nivå och som kan ha obehagliga påverkan på miljön (Vachon och Mao, 
2008). Detta säger emot företagens oförsiktighet när det gäller att klassa något som 
skrot eller begagnat då något som är begagnat kan återanvändas och inte behöver 
genomgå en återvinningsprocess som kräver väldigt mycket energi (Hazen, 2011). 
Sedan finns det motsägelser som säger emot varandra, ett exempel är att vissa företag 
vill jobba med återanvändningen av minnesbärande produkter. Datalagringen raderas 
och sedan är produkten tillgänglig för återanvändning men som inte kan ske p.g.a. 
avtalet som har skrivits under samt att producenterna måste vara med på detta. Slutligen 
finns det även problematik med återanvändning där produkter som går till export kan 
användas under en viss period men som blir till en direkt miljöfara i de länderna där det 
inte finns en grundlig logistik, återvinning eller hantering av elektroniska och elektriska 
produkter. Slutligen är den ekonomiska faktorn något som genomsyrar ifall en möjlig 
återanvändning kan ske eller inte. Detta kan framförallt ses i empirin som tyder på att 
en marknad måste finnas för att återanvändning skall vara möjlig och som även direkt 
kan kopplas till det teoretiska ramverket som genomsyras av vinstmaximering.  
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Tabell 2. Sammanfattar faktorerna som påverkar återanvändning. 

 

5.1.1.2 Produktuppgradering 
Situationen för produktuppgradering har likheter med återanvändning då när produkter 
som slängs betraktas som skrot eller skräp vilket eliminerar möjligheterna till 
produktuppgradering. Termen produktuppgradering består av reparation, renovering 
och omproducering (Hazen, 2011), vilket som inte är möjligt när produkten behandlas 
som skräp eller skrot. Detta motsäger även företagens strävan efter en hållbar miljö då 
elimineringen av produktuppgradering leder till att endast återvinning och 
avfallshantering blir ett direkt alternativ som kräver att företagen använder sig av 
onödig energi (Vachon och Mao, 2008). Det som är anmärkningsvärt är att 
produktuppgradering är en allmän handlingskraft i de producerande företagen som sker 
med avsikt.  

Företagen som har intervjuats och som är tillverkningsorganisationer har uttryckt att de 
jobbar med olika metoder som erbjudande av reservdelar, uppgradering samt 
underhållning vilket som indirekt och direkt kan kopplas till termer som reparera och 
renovera. Teorin tyder även på att majoriteten av företag som jobbar med 
produktuppgradering är producerande företag själva (Agrawal, Singh och Murtaza, 
2016). Saab AB jobbar med ett begrepp som benämns för gångtidsförlängning där 
produktens liv kan förlängas genom renovering och uppdatering. Detta repeterar det 
som teorin säger kring syftet med produktuppgradering som hänvisar till att förlänga 
produktens livslängd till det villkor som är acceptabelt för återanvändning (Hazen, 
2011). FläktGroup lägger fokus på att det skall vara möjligt med byte av reservdelar 
som förlänger produktens livstid samt erbjuder reservdelar upp till tio år efter att 
produkten har slutats att tillverkas. Detta hjälper till med att direkt och indirekt 
effektivisera miljö hållbarheten genom att undvika återvinning samt avfallshantering 
då avfall är när produkten inte har något värde för produktägaren eller att mängden 
ansträngning som krävs för att få till värde på produkten är större än den förväntade 
avkastningen (Lyons, 2005).  

Enligt empirin finns det fabriker för återtillverkning i andra delar av världen men inte i 
Sverige dock finns det några fabriker för återtillverkning som byter ut vissa 
komponenter i kopiatorer så som plastdelar för att sedan kunna göra de som nya. Detta 
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överensstämmer med produktuppgradering, enligt teorin räknas något som 
produktuppgradering såvida produktens primära delar kan härledas till en använd 
produkt (Majumder och Groenvelt, 2001). 

Tabell 3. Sammanfattar faktorerna som påverkar produktuppgradering. 

 

5.1.1.3 Materialåtervinning 
Den övergripande problematiken med återvinning är avsaknaden av information på 
innehållet av produkter. En innehållsförteckning liknande det som används på 
matprodukter hade underlättat arbetet med återvinningen väldigt mycket. Ett exempel 
är när plast blandas ihop med metallpulver som i processerna sorteras som bromerade 
plast och som kan vara cancerogent. Detta leder till att denna bromerade plast bränns 
upp men med en innehållsförteckning kunde resultatet sett annorlunda ut. Sedan är det 
även problematiskt att återvinna blandade metaller, det är även energikrävande att få ut 
de små mängderna med värdefulla metaller som finns i produkterna som även 
överensstämmer med det som teorin tyder på (Jensen, 2015).  

Renhetskraven som finns på att återvinna blandade plast är väldigt svåra att uppnå. Det 
är även inte ekonomiskt hållbart att återvinna plast då det är billigare att producera plast 
av olja än att återvinna plast. Detta är p.g.a. bristen på den kunskap och tekniken som 
finns idag (Jensen, 2015). Tillverkande organisationers brist på kunskap angående om 
hur produkter bör återvinnas vid slutet av dess liv samt valet av material försvårar det 
även möjligheterna till effektiv återvinning. Istället för att marknadsföra aluminium och 
plastskärmar som det fina och trendiga bör organisationer marknadsföra miljövänliga 
material. I empirin framgår det att värdemetallerna ständigt minskas vilket som är 
problematiskt. Det som kännetecknar materialåtervinning är att återvinna en eller flera 
delar en av produkt som innehåller värde (Hazen, 2011).  

Ytterligare framgår det i empirin att återvinningsföretagen är antingen 
kostnadseffektiva eller vinstdrivande vilket betyder att ifall produkten inte kan 
försvaras som kostnadseffektiv eller möjliggör vinst så debiteras kunden med en extra 
avgift för att antigen behålla kostnadseffektiviteten eller uppnå en vinst som även ökar 
möjligheterna till att desto fler kunder avböjer från återvinning. Ifall det inte blir en 
återvinning kan detta leda till att produkten räknas som ett avfall och en produkt 
definieras som ett avfall när produkten inte har något värde för ägaren samt mängden 
av energi som krävs för att få till ett värde är större än den förväntade avkastningen 
(Lyons, 2005). För övrigt är avfallshantering något som är den minst önskade läget utav 
återanvändning, produktuppgradering och återvinning (Hazen, 2011). Ytterligare 
framgår det i empirin att batterier och speciellt litiumbatterier kombinerad med 
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elektroniska och elektriska produkter försvårar återvinningsarbetet. Slutligen är den 
ekonomiska faktorn en viktig ståndpunkt för företagen som återvinner.   

Tabell 4. Sammanfattar faktorer som påverkar återvinningen. 

 

5.2 Vilka samarbetsmöjligheter ser företagen ur ett 
hållbarhetsperspektiv? 
Här fastställs vilka samarbetsmöjligheter som tillverkandeorganisationer av EEE samt 
organisationer som hanterar konsumerade EEE ser med varandra ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Frågeställningen kommer besvaras med hjälp av underlag från 
den empiriska datainsamlingen tillsammans med det teoretiska ramverket. 

5.2.1 Samarbetsmöjligheter 
En samarbetsmöjlighet finns när det gäller avsaknaden av innehållsförteckningar på 
produkter som skapar stora problem för återvinningsföretagen. Enligt empirin finns 
det redan vissa EU-projekt som tyder på att bygga en databas där producenter 
informerar produktens innehåll och genom detta förenklar återvinnande företagens 
arbete. Detta är något som är intresseväckande hos producerande företagen men som 
blir mindre intressant när kostnadsfaktorn dyker upp då den ekonomiska hållbarheten 
trycker på att företagen skall uppnå en gräns där en långsiktig avkastning uppnås 
(Longoni, 2014; Vachon och Mao, 2008). Detta har gjort så att de återvinnande 
företagen hoppas på en framtid med digitalisering med förhoppningar att i framtiden 
ska det vara möjligt att se vilka farliga komponenter som de elektroniska och 
elektriska produkterna innehåller. Metoden är något som är relevant för framtiden 
men med införande av en databas där producenter för in information angående om 
produktens innehåll skulle förbättringarna realiseras kvickare och skulle förenkla de 
återvinnande företagens arbete avsevärt snabbare än digitaliserings metod. 
 
Empirin tyder även på att tillverkande företag brister när det gäller konstruktionen 
samt förberedelsen av produkten för återvinning i dess utvecklingsfas som senare 
försvårar möjligheten till återvinning. Tillverkande företag har även uttryckt att de 
inte gör en fullständig LCA så länge som det inte finns ett kundkrav, säljargument 
eller när företagen ser ett behov av detta. LCA kvantifierar produktens resa från 
vaggan till graven och dess miljöprestanda (Löfgren, Tillman och Rinde, 2011) samt 
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bör även företagen behandla produktens användning, återanvändning, återvinning och 
dess möjliga eliminering (Atkins och Escudier, 2013). Detta tyder på att det finns en 
tydlig avsaknad av samarbete mellan tillverkande och återanvändande, återvinnande 
och avfallshanteringsföretag under produktens utvecklingsfas som senare försvårar 
möjligheterna till just återvinning. Sims recycling solutions AB jobbar med en 
cirkulär metod tillsammans med Philips dammsugare. Metoden går ut på att återvinna 
plasten som dammsugaren var tillverkad av och sedan skicka tillbaka denna återvunna 
plast till Philips. Philips i sin ordning tillverkar nya dammsugare med hjälp av den 
återvunna plasten. Detta bidrar till att uppnå en mer hållbar miljö genom att använda 
sig av redan konsumerad plast som gör så att ytterligare naturresurser inte behöver 
användas (Vachon och Mao, 2008). Sims recycling solution har även haft små 
diskussioner med IKEA och olika tillverkare om möjliga förbättringar angående 
återvinningen av deras elektroniska och elektriska produkter. 
 
Ytterligare samarbetsmöjligheter kan ske under produktutvecklingen då 
marknadschefen för Stena Technoworld tror att det finns en sida där både 
återvinnarna och producenterna kan vinna på båda hållen. Genom att koppla in 
återvinnarna i produktutvecklingen kan produktutvecklarna öka förståelsen för hur en 
produkt bör återvinnas. Utöver detta behöver även designers poleras upp för att inte 
marknadsföra material som inte är miljövänliga och istället marknadsföra 
miljövänliga material. Förövrigt finns det samarbetsmöjligheter med företagen som 
vill jobba med återanvändningen av minnesbärande produkter. För att detta ska vara 
möjligt behöver företag som utvecklar dessa minnesbärande produkter stödja genom 
finansiering och hantering av produkter på ett bättre sätt. Detta skulle även indirekt 
och direkt öka återanvändnings andel av produkter. 

5.3 Summering av teoretiskt ramverket 
Teoretiska ramverket som har skapats ger en bred bakgrund som bidrar till att finna 
lösningar samt faktorer som är av betydelse för hållbar hantering av elektroniska och 
elektriska produkter. Detta bidrar till att vårt teoretiska ramverk figur 7 är mer av en 
konceptuell karta över området. 

           
Figur 7. Illustrerar faktorer som ingår i detta ramverk samt utgör idéer som behandlar denna studie. 



Diskussion och slutsatser 

31 

5.3.1 Vinstmaximering 
Vinstmaximeringen härleddes till den ekonomiska hållbarheten där det gäller att uppnå 
en långsiktig avkastning för att kunna förse företagets samt företagets intressenters 
ekonomiska behov (Longoni, 2014; Vachon och Mao 2008 ). Detta är något som stämde 
överens med hur företagen uttryckte sig under studiens empiri där återvinning och 
återanvändning baserades mycket kring den ekonomiska faktorn och utfördes av 
företagen så länge det säkerställde företagets ekonomiska behov. Företagen var 
antingen vinstdrivande eller kostnadseffektiva vilket kan härledas till teorin där det 
ekonomiska behovet måste säkerställas för att uppnå en ekonomisk hållbarhet 
(Longoni, 2014; Vachon och Mao 2008 ). När produktuppgraderingen undersöktes 
fastslogs det att det mesta av produktuppgraderingar sköttes av de tillverkande 
företagen själva. De tillverkande företagens direkta affärsidé är att uppnå vinster för att 
säkerställa företagets samt företagets intressenters ekonomiska behov (Longoni, 2014; 
Vachon och Mao 2008). 
 

5.3.2 Miljömässiga överväganden 
Miljömässiga överväganden uppnås genom att organisationer konsumerar naturresurser 
som inte har en obehaglig påverkan på miljön samt arbetar med begränsade utsläpp och 
inte deltar i aktiviteter som försämrar ekosystemet (Vachon och Mao, 2008). Företagen 
som jobbar med omvänd logistik det vill säga hanterar konsumerade produkter jobbar 
direkt med att uppnå den miljömässiga hållbarheten men blir påverkade av 
vinstmaximeringen. Detta genomsyrar alla företag som sysselsätter sig med de 
specifika 3R:en och som har tagits med i denna studiens empiri där de tyder på att de 
är antigen vinstdrivande eller kostnadseffektiva för att försäkra sig om att de antingen 
gör vinster eller överlever som ett företag. Tillverkande organisationer i denna studie 
jobbar klart och tydligt med att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att överväga 
miljömässiga aspekter. Detta kan ses när de följer WEEE, RoHS och REACH-direktiv 
och jobbar även utifrån sundahus miljödata och modeller som ” Safe use ”. Saab AB 
strävar efter att minska vikterna av produkterna samt har de ett mål med att minska 
bränsleförbrukning med 1 % för varje år av civila flygplan. Detta är i samma linje som 
teorin framhäver att företagen inte bör konsumera naturresurser som överstiger en nivå 
som kan ha obehagliga påverkan på miljön (Vachon och Mao 2008). Företagen 
utvecklar även produkter med en lång livstid som definierar deras hållbara arbete men 
blir även de påverkade av vinstmaximeringen. Ett exempel är när producenter väljer 
sina komponenter där en av huvudfaktorn som bestämmer valet av komponent är 
kostnadsfaktorn. 

5.3.3 LCA 
Enligt teorin är LCA en metod som används för att kvantifiera produktens resa från 
vaggan till graven och dess möjliga miljöprestanda (Löfgren, Tillman och Rinde, 2011). 
LCA behandlar även alla inblandade processer från vaggan till graven och dessutom 
handskas med produktens användning, återanvändning och återvinning samt dess 
möjliga eliminering (Atkins och Escudier, 2013). Tillverkningsorganisationer som har 
tagits med i studiens empiri har utryckt att de använder sig av LCA när det finns ett 
kundkrav eller när företaget ser ett behov utav det men har även klart och tydligt 
förmedlat att ingen totat LCA genomförs. Detta på grund av flera olika faktorer, Saab 
AB utgår från metoder som ” Hot spot ” och marginaleffektsanalys som tyder på att en 
total LCA är något som är onödigt då företaget inte är en massproduktions företag samt 
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tillverkar produkter med lång livscykel. FläktGroup däremot använder sig av LCA 
utifrån säljargument då deras produkter kostar mer än konkurrenternas men håller sig 
även under en längre period. Här kan det dras slutsatser att företag som inte utgår ifrån 
en fullständig LCA missar väldigt många delar i LCA som även direkt och indirekt hade 
lett till underlättning av företag som jobbar med omvänd logistik då viktiga processer 
inom LCA inte hanteras.  

5.3.4 3R:en och avfallshantering 
När ett företag har kommit till en slutsats om att en viss produkt inte längre har ett värde 
för att kunna återanvändas, produktuppgraderas eller återvinnas blir produkten per 
definition ett avfall (Hazen, 2011). Avfallshantering består av formning, behandling 
och bortskaffande av material som har blivit till avfall samt produkter som uppkommit 
ifrån det (Lemann, 2008). Ytterligare bidar avfallshanteringen till skaffandet av 
deponier som sker i osäkra ekonomiska, ekologiska och sociala miljöer som leder till 
att stora bekymmer uppkommer för hållbarheten (Wagner, 2011). Genom att jobba med 
en av de 3R:en bidrar företagen direkt till att produkter och material inte hamnar under 
avfallshanteringsfasen. Detta är något som är även önskvärd då avfallshanteringen är 
det minst önskade läget enligt teorin utifrån av de tillvägagångssätten som framförs 
(Wagner, 2011). 

5.4 Sammanfattning av frågeställningarna  
Tabell 5. Sammanställning av forskningsfråga F1 och F2. 

Återanvändning 

Återanvändningen försvårades mycket p.g.a. det lagstyrda producentansvaret som behandlar allt som 
är skräp och skrot och bortser från produkter som är begagnade och använda. 

Organisationer som håller på med återanvändning och återvinning har en bild över att återanvändning 
kan liknas vid konstgjord andning som alltid slutar med att produkten återvinns. Detta tankesätt kan 
både hindra och försvåra arbetet med återanvändning.  

För att en direkt återanvändning skall vara möjlig är det viktigt med produktens skick samt att det 
finns en marknad för produkten som skall återvinnas då företagen behöver göra vinster eller vara 
kostnadseffektiva. 

Motsägelser kan hindra återanvändnings ambitioner. 

Produkter som återanvänds men som går för export kan vara en direkt miljöfara i de länder där de inte 
har grundlig logistik, återvinning och hantering av EEE. 

Återanvändning bör vara kostnadseffektiv eller vinst möjliggörare ifall en återanvändning skall vara 
möjlig då företagen är beroende av att vara kostnadseffektiva eller vinstgörare.  

Produktuppgradering 

Produktuppgraderingen möter samma problem som återanvändningen gällande det lagstyrda 
producentansvaret som behandlar allt som är skräp eller skrot som eliminerar möjligheterna för både 
återanvändning och produktuppgradering. 

Organisationer som jobbar med att förlänga produktens liv genom renovering och uppdatering jobbar 
direkt med att tillfredsställa produktuppgraderingen.  
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Liknande organisationer som jobbar med förläggning av produktens liv genom renovering och 
uppdatering tillfredsställer även organisationer som jobbar med byte av reservdelar 
produktuppgraderingen.  

Brist på företag som enbart jobbar med produktuppgradering hindrar arbetet med 
produktuppgraderingen.  

Återvinning 

Avsaknaden av innehållsförteckningar på elektroniska och elektriska produkter försvårar 
återvinningsföretagens arbete. Detta p.g.a. att återvinnaren har ingen aning om vad som produkten 
innehåller. 

Blandade metaller försvårar det även återvinningsarbetet då det blir energikrävande att få ut de små 
mängderna med värdefulla metaller i. 

Tillverkande organisationers brist på kunskap gällande hur elektroniska och elektriska produkter bör 
återvinnas försvårar återvinningsarbetet avsevärt.   

Beroende på tillverkande organisationers val av material kan återvinningsarbetet antingen försvåras 
eller förenklas. 

Blandad plast och enbart plast försvårar även det återvinningsarbetet då renhetskrav som finns på 
återvunnet plast är väldigt svåra att uppnå dessutom är det billigare att tillverka ny plast av olja än att 
återvinna plast. 

En blandning av metall och plast kan även det försvåra återvinningsarbetet. 

Kombinationen mellan litiumjonbatterier och elektroniska och elektriska produkter försvårar 
återvinningsarbetet. 

Ekonomi är en stor faktor med då en mer komplicerad återvinning betyder större kostnad som leder 
till större avgifter som kan skrämma iväg kunder som vill återvinna.  

Samarbetsmöjligheter  
En samarbetsmöjlighet finns kring innehållsförteckningar som skulle bidra till att återvinnande 
företagens arbete skulle förenklas avsevärt. Detta kan uppnås exempelvis genom att tillverkande 
organisationer för in information kring produktens innehåll i en databas som återvinnande företagen 
skulle kunna använda sig av.  

Tillverkande organisationer har en möjlighet att samarbeta med omvänd logistik företag vid 
produktens tillverkning, konstruktion samt förberedelsefas för att på ett bättre sätt förbereda produkten 
för de specifika 3R:en. 

Att tillämpa cirkulär metod som Sims recycling solutions AB och Philips arbetar utifrån. Detta går ut 
på återvinna plasten från Philips dammsugare som sedan sänds tillbaka till Philips som i sin tur 
tillverkar nya dammsugare från samma plast.  

En annan samarbetsmöjlighet finns kring vad som bör användas vid materialval samt vad som bör 
marknadsföras av tillverkande organisationer. Detta hade bidragit till att lämpligare material hade 
kunnat användas samt med råd av omvänd logistik företagen kan även miljövänligare material 
marknadsföras på ett bättre sätt. 

Samarbete kring företag som vill jobba med återanvändningen av minnesbärande produkter. För att 
detta skall var möjligt gäller det att tillverkande organisationer av minnesbärande produkter stödjer 
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företag som vill jobba med återanvändningen av minnesbärande produkter genom finansiering och 
bättre hantering av dessa produkter. 



Diskussion och slutsatser 

35 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka faktorer som spelar roll för företagens 
användning av de specifika 3R:en samt vilka samarbetsmöjligheter 
tillverkningsorganisationer samt företag som jobbar med 3R:en ser mellan varandra. 
Studiens frågeställningar har resulterat i att flera olika faktorer har identifierats fram 
tillsammans med samarbetsmöjligheter och som även har sammanställts under tabell 6. 
Under kapitel 5.1 får läsarna en inblick över vilka faktorer som kan hindra, försvåra och 
förbättra företagens användning av de specifika 3R:en. Medan under kapitel 5.2 får 
läsarna en inblick över vilka möjliga samarbetsmöjligheter som kan ske mellan 
tillverkningsorganisationer och företag som sysselsätter sig med de specifika 3R:en. 
Med hjälp av studiens resultat kan företag som är intresserade av de specifika 3R:en få 
en inblick över vilka svårigheter och utvecklingsmöjligheter företagen möter och ser 
samt få en inblick över eventuella samarbetsmöjligheter som kan uppkomma för att 
uppnå ett mer hållbart samhälle. Det har även gjorts en summering av det teoretiska 
ramverket för att se hur det stämmer in på verkligheten. 

6.2 Implikationer 
Studien framhäver det som teorin fastslår om vinstmaximeringen. Under denna studiens 
gång har det varit klart att de ekonomiska faktorerna är en av de viktigaste faktorerna 
som bestämmer hur företagen väljer att jobba. När det gäller företag som sysselsätter 
sig med de specifika 3R:en har det varit tydligt att företagen antingen är vinstdrivande 
eller kostnadseffektiva medan tillverkande organisationer är utan frågeställning både 
vinstdrivande samt kostnadseffektiva för att kunna säkerställa företagets och företagets 
intressenters ekonomiska behov (Longoni, 2014; Vachon och Mao 2008). 
Vinstmaximeringen är en sådan stor faktor så att det även påverkar och kan även väga 
tyngre än miljömässiga överväganden när de ställs emot varandra exempelvis vid 
komponentval. Enligt ”triple bottom line” synen borde den ekonomiska hållbarheten 
och miljö hållbarheten väga lika mycket tillsammans med den sociala hållbarheten för 
att kunna uppnå en fullständig hållbarhet (Longoni, 2014). En fullständig LCA 
behandlar allt mellan en produkts födelse tills produktens eliminering. Detta är något 
som är viktigt för att kunna förbereda produkten för dess användning, återanvändning, 
återvinning samt dess möjliga eliminering (Atkins och Escudier, 2013). Studien har 
belyst att tillverkande organisationer utför vissa delar av LCA men ingen total LCA. 
Detta sker p.g.a. att företagen tillämpar delar LCA enbart när det finns ett kundkrav på 
det eller när företaget ser ett behov av det som säljargument. Med andra ords så utförs 
LCA på de delarna som företaget ser ett behov av och utför inga fullständiga LCA som 
möjligen hade kunnat underlätta arbetet för företagen som jobbar med de specifika 
3R:en. Det bör även understrykas att användningen av de specifika 3R:en hjälper till 
med att undkomma en möjlig avfallshantering som är det minst önskade läget som även 
är enhetlig med det som teorin säger kring avfallshanteringen(Wagner, 2011; Hazen, 
2011). 
Användningen av studiens innehåll är en vägledning för hur en mer effektivare 
användning av de specifika 3R:en kan uppnås samt vilka samarbetsmöjlighet som bör 
ske för att uppnå ett hållbart samhälle. Förväntningarna är att denna studie kan hjälpa 
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företag som vill effektivisera användningen av de specifika 3R:en samt bistår med tips 
på möjliga samarbeten som bör ske mellan tillverkande organisationer och företag som 
jobbar med någon av de specifika 3R:en. Den integrerade figuren från teoretiska 
ramverket och empirin kan även användas vid framtida undersökningar kring hur ett 
mer hållbart samarbete kan utvecklas mellan tillverkningsorganisationer samt företag 
som sysselsätter sig med någon av de specifika 3R:en.  

6.3 Metoddiskussion  
De metoder som har valts för att uppfylla studiens syfte har varit flera fallstudier samt 
litteraturstudier. Genom en kontinuerlig kontakt med studiens handledare tillsammans 
med etablering av en tidsplan har författarna kunnat utföra studien på ett noggrant samt 
strukturerat sätt. Studien drog igång med en omfattande litteraturstudier med syfte att 
identifiera passande teorier för studiens teoretiska ramverk genom användning av 
vetenskapliga artiklar tillsammans med böcker.  
Författarna har utgått från en deduktiv ansats som har legat som grund när 
intervjufrågor har valts ut för studien. Under flera fallstudier har författarna valt att 
enbart utgå ifrån intervjuer som då har påverkat studiens reliabilitet något negativt. 
Observationer, enkäter samt dokumentstudier har ansetts vara irrelevant för studiens 
syfte samt har det även inte funnits tid för detta med tanke på studiens omfång. 
Författarna anser dock att en användning av flera fallstudier har ökat 
generaliserbarheten för denna studie.  
Samtliga intervjuer som har utförts har varit av semistrukturerad karaktär detta för att 
möjliggöra följdfrågor som har bidragit till större förståelse av intervjuerna. 
Semistrukturerade intervjuer har varit väldigt effektiva men p.g.a. öppenheten som 
uppstår med semistrukturerade intervjuer är det svårt att återskapa genomförandet 
identiskt vilket påverkar reliabiliteten någorlunda negativt. 
Litteraturstudier som har genomförts har mestadels utgått ifrån vetenskapliga artiklar 
som har nåtts via högskolans söksystem Primo. Ytterligare har även hemsidor, artiklar, 
internetsökningar, referenser i böcker samt tips på artiklar från studiens handledare 
använts. Slutligen har även information som har tagits fram via litteraturstudier jämnt 
setts igenom dubbelt för att fastställa studiens trovärdighet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 
Studiens syfte ” Att kartlägga företagens användning av 3R:en samt se över 
samarbetsmöjligheter mellan produktutvecklare och företag som jobbar med 3R:en ” 
tillåter följande slutsatser att konstateras. 

Vid användning av 3R:en finns det olika faktorer som påverkar hur effektivt dessa 
tillvägagångssätten kan användas: 

Tabell 6. Slutsatser för forskningsfråga F1. 

Återanvändning 

Lagstyrda producentansvaret – > Försvårar 

Konstgjord andning – > Hindrar/Försvårar 
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Produktens skick samt en marknad för den -> Antingen försvårar eller förenklar  

Motsägelser -> Hindrar  

Produktexport -> Potentiell miljöfara 

Ekonomi -> Avgörande ifall en återanvändning kan ske eller inte 

Produktuppgradering 

Lagstyrda producentansvaret -> Hindrar 

Gångtidsförläggning – > Förbättrar  

Användning av reservdelar – > Förbättrar  

Få återtillverkningsfabriker – > Hindrar  

Återvinning  

Avsaknad av innehållsförteckning -> Försvårar 

Blandade metaller – > Försvårar 

Tillverkande organisationers kunskapsbrist inom återvinning – > Försvårar 

Val av material – > Kan antingen försvåra eller förenkla  

Blandade plast och plaster – > Försvårar 

Blandning av metall och plast – > Försvårar 

Litiumjonbatterier i kombination med EEE – > Försvårar 

Ekonomi – > Komplicerad återvinning = Större avgift  

 
För återanvändning och produktuppgradering är det främst de lagstyrda 
producentansvaret som sätter käppar i hjulet. Förordningarna behandlar inte produkter 
som är begagnade och konsumerade i lika stor grad som skrot och skräp vilket leder till 
att fokus avlägsnas från dem och riktas åt just skräp och skrot. Detta leder till att 
produkter som är konsumerade och begagnade omedvetet eller medvetet räknas som 
skräp och skrot som i andra fall skulle kunna återanvändas eller produktuppgraderas. 
För återvinningen är det avsaknaden på informationen angående om produktens 
innehåll som försvårar återvinnarnas arbete avsevärt och som behöver ses över ifall 
återvinningsarbetet skall kunna effektiviseras. Förövrigt är även de ekonomiska 
aspekterna något som väger tungt när det gäller arbete med återvinning och 
återanvändning som fungerar som något slags beslutsunderlag. Ur kartläggningen av 
företagens användning av de specifika 3R:en kunde även möjliga samarbetsmöjligheter 
identifieras mellan tillverkande organisationer och företag som sysselsätter sig med 
någon av de 3R:en. 

Tabell 7. Slutsatser för forskningsfråga F2. 

Samarbetsmöjligheter 
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Samarbete gällande innehållsförteckningar på elektroniska och elektriska produkter. 

Samarbete vid elektroniska och elektriska produkters tillverknings, konstruktions samt 
förberedelsefas. 

Samarbete kring tillämpning av en cirkulär metod. 

Samarbete vid materialval samt marknadsföring av material. 

Samarbete kring minnesbärande produkter. 

 
Det är en stor avsaknad när det gäller samarbete mellan tillverkande organisationer och 
företag som tar hand om de konsumerade elektroniska och elektriska produkterna. Det 
behöver ske fler samarbeten ända från produktutvecklingen för att speciellt förenkla 
återvinningsarbetet. Företagen måste även ta sitt moraliska ansvar och även utföra 
fullständiga LCA för att bidra till förenklingen av produktens återanvändning, 
produktuppgradering samt återvinning. Ytterligare behöver även företagen värdera de 
miljömässiga aspekterna i samma grad som de ekonomiska aspekterna.  

Rekommendationer som har dragits ur denna studie är att tillverkande organisationer 
och omvänd logistik företagen d.v.s. företag som sysselsätter sig med någon utav de 
specifika 3R:en bör ha kontinuerliga möten och samarbeten mellan varandra för att 
bidra till ett mer hållbart samhälle.  

6.5 Vidare arbete eller forskning 
 
Denna studie har inte behandlat sociala hållbarheten eller överväganden som är en del 
av ” Triple bottom line ” samt en viktig faktor för att kunna uppnå en total hållbarhet. 
Därför bör en liknande studie med sociala överväganden genomföras. Ytterligare kan 
även marknadsvillkor, strategier samt försörjningskedjor inkluderas i en liknande studie 
för att få en mer djupare förståelse kring företagens användning av de specifika 3R:en. 
Det kan även vara intressant att undersöka en produkts ” middle of life ” för att se vilka 
påverkningsfaktorer som det för med sig samt utföra en liknande studie på andra 
produkter än bara elektroniska och elektriska produkter. Studien har inte heller 
behandlat företag som jobbar med massproduktion eller återförsäljning det hade även 
varit intressant att se över hur organisationer med massproduktions och organisationer 
med återförsäljning ser på hållbarhet utifrån de specifika 3R:en. 
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8 Bilagor 
 

Intervjufrågor 

Intervjufrågor till: El-kretsen, Sims recycling solutions Ab, Kuusakoski recycling och 
Stena recycling. 

1) Skulle ni kunna ge en kort beskrivning av er verksamhet samt hur ni jobbar med 
hållbarhet d.v.s. utifrån återanvändning produktuppgradering och återvinning?  

2) Vilka faktorer spelade roll när ni valde strategin för omvänd logistik? 

3) Möter ni några utmaningar/svårigheter under ert arbete? 

4) Vilka faktorer hade underlättat ert arbete samt vilka utvecklings möjligheter ser 
ni? 

5) Hur påverkar olika företags grundkonstruktion av produkter era möjligheter till 
att lösa de problem som ni har? 

6) Har ni några samarbeten med företag som utvecklar produkter? 

7) Vad skulle ni rekommendera produktutvecklande företag som skulle bidra till 
att underlätta er arbete? 

8) Hur tänker ni kring vinster? 

Intervjufrågor till: Saab AB och FläktGroup AB. 

1)  Skulle ni kunna ge en kort beskrivning av er verksamhet? 

2) Skulle ni kunna ge en beskrivning av hur ni jobbar med hållbarhet under 
produktutvecklingen? 

3) När ni utvecklar produkter tar ni hänsyn till produktens LCA? 

4) Vilka faktorer spelar roll när ni väljer strategin för hållbarhet? 

5) Tänker ni på slutet av flödet när ni skapar produkter d.v.s. återanvändning, 
produktuppgradering och återvinning?  

6) Har ni några samarbeten med företag som återanvänder, produkt uppgraderar 
(remanufacture) och återvinner?  

7) Möter ni några utmaningar/svårigheter under ert arbete utifrån 
hållbarhetsperspektivet? 

8) Vilka faktorer hade underlättat ert arbete utifrån en hållbarhets perspektiv samt 
vilka utvecklings möjligheter ser ni när det gäller hållbart utveckling av era 
produkter? 
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