
Sammanfattning 

Elektronikavfall är idag den snabbast växande avfallsströmmen, med en total mängd på över 40 

miljoner ton globalt. Det finns även stora utmaningar med att kontrollera och motverka illegal handel 

samt miljöskadlig deponering av avfallet, då uppåt 90 % av det globalt genererade avfallet uppskattas 

hamna i illegala strömmar. Den ökande mängden avfall och den illegala handeln har enorma negativa 

konsekvenser för människor och miljö i länder där de uttjänta produkterna dumpas. Vanligt 

förekommande risker är barnarbete på soptipparna, hälsoskadliga arbetsmetoder samt förgiftning av 

vattenkällor och närmiljö. 

Av den anledningen är det av stor vikt att se till att elektronikprodukter konsumeras hållbart och att 

en slit-och-släng-mentalitet inte uppmuntras. Mobiltelefonen är en naturlig del av vår vardag, och en 

produkt som nästan varje svensk har - närmare 97 % av befolkningen äger en mobil. Men tänker 

konsumenterna på vilka miljökonsekvenser produktionen av mobiltelefoner får, eller vad som händer 

med uttjänta mobiler som inte längre används? 

Idag erbjuder Sveriges fyra största mobiloperatörer (Telia, Tele2, Telenor och Tre) sina privatkunder 

möjligheten att byta in en äldre mobil mot en ny under abonnemangstiden. Företagens 

affärsmodeller ser olika ut, men de bygger i regel på att den gamla mobilen tas tillbaka av 

operatörerna som, i samarbete med betrodda företag, ser till att telefonerna i första hand återställs 

och repareras för att sedan säljas vidare till bland andra svenska försäkringsbolag eller på en 

andrahandsmarknad utomlands. Är mobilerna i sådant skick att de inte går att reparera ser företagen 

till att de återvinns på ett korrekt och miljövänligt sätt.  

Det är givetvis positivt att mobiloperatörerna erbjuder kunden möjlighet att lämna in uttjänta 

mobiler, och att operatörerna samarbetar med betrodda leverantörer som ger mobilerna en ökad 

livslängd på en andrahandsmarknad. Men det saknas tydlig kommunikation och information till 

konsumenter kring dessa initiativ. Genom reklamkampanjer och i operatörernas butiker erbjuds 

privatkunder möjligheten att köpa nytt, och uppmanas att vara först med det senaste. Utförlig 

information kring hållbar konsumtion, varför det är viktigt att uttjänta mobiler lämnas in eller hur de 

inlämnade mobilerna tas om hand saknas. 

Här har mobiloperatörerna ett ansvar och en möjlighet att påverka privatkundernas medvetenhet. På 

så sätt kan företagen bidra till en förändring av konsumtionsvanorna samt till en mer cirkulär 

ekonomi. Genom tydligare information kring hållbarhetsaspekterna bakom företagens 

affärsmodeller samt möjligheten för kunder att välja hållbara alternativ kan mobiloperatörerna skapa 

en ökad efterfrågan på andrahandsmobiler, och därmed en marknad för dessa produkter, även i 

Sverige. 

Med allvarliga risker för negativ påverkan på människor och miljö kopplade till hanteringen av 

elektronikavfall, en ökande avfallsström samt utbredd illegal handel måste operatörerna även bli 

bättre på att följa upp hur de mobiler som säljs vidare på en internationell andrahandsmarknad 

slutligen tas om hand. Detta för att säkerställa att mobilerna slutligen inte hamnar på soptippar i 

länder där de rätta metoderna för återvinning saknas. 


