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Förord 

Rapporten bygger på författarnas två veckor långa studieresa i Japan, december 2005. 
Studieresan arrangerades med hjälp av tidigare japankontakter och delvis i samarbete med 
personal från den svenska ambassaden i Tokyo.  

Vi författare vill framföra ett stort tack till alla de Japanska företag och personer som 
välkomnade oss och såg till att ge oss mycket ny kunskap. 

Vi vill även rikta ett mycket stort och viktigt tack till Stena Miljöteknik AB, VINNOVA 
och FUTURA för deras ekonomiska stöd som har bidragit till att vi kunnat genomföra de 
studiebesök som beskrivs i den här rapporten. Rickard vill även tacka Land och Sjö-fonden 
och Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse för deras ekonomiska stöd. 

Vi vill även passa på och tacka främst Izumi Tanaka men även Åsa Andersson vid den 
Svenska ambassaden i Tokyo för deras stöd och hjälp med att koordinera studiebesöken vid 
Kitakyushu. 

 

Linköping, Februari 2006 

Författarna Mattias, Erik, Rickard & Johan 
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1 Bakgrund 

Japan är ur flera synpunkter ett intressant land att studera. Nedan presenteras kortfattat och 
övergripligt ett par av de anledningar som legat till grund för de studiebesök som presenteras i 
denna rapport. 

Japan är världens näst största ekonomi och producerar en femtedel av världens produkter 
och tjänster och stod 2003 för cirka 60 procent av Asiens bruttonationalprodukt. Med sina 126 
miljoner ekonomiskt starka invånare utgör Japan en internationellt sett stor marknad. En 
marknad vars stora köpkraft och konsumtion har stor betydelse på andra marknader genom 
dess påverkan på produkterna som tas fram för den japanska marknaden.  

I takt med att den inhemska arbetskraften har blivit dyrare så har många japanska företag 
lagt ut mycket av sin produktion till olika kringliggande asiatiska länder. Mycket av 
produktutvecklingen har dock behållits under japansk kontroll. Parallellt med att många 
japanska företag har lagt ut sin produktion så har även andra asiatiska länders industriers 
kompetentes ökat. Detta har resulterat i att Japan, under det senaste årtiondet upplevt en 
kraftigt växande konkurrens från andra asiatiska länder, t ex Kina och Indien. En 
nyckelstrategi för att möta den ökade konkurrensen har varit att utveckla sig från att bara vara 
en ekonomisk supermakt till att även bli en “miljösupermakt”. Genom att erbjuda unika 
miljölösningar hoppas Japan öka sin förmåga att konkurrera med länder som Kina och Indien. 
T ex så betonade Japans miljöminister “Yuriko Koiko” år 2003 att miljö ska spela en 
huvudroll för att återuppliva nationens ekonomi som då fortfarande genomgick strukturella 
omvälvningar. Redan innan hade Japans premiärminister “Junichi Koizumi” betonat vikten av 
teknologiska genombrott för att uppnå både miljöförbättringar och ekonomisk utveckling1. 
Denna strategi har under senare år förmedlats till olika japanska aktörer och den har fått en 
allt större acceptans och allt fler företag arbetar målmedvetet efter den. 

Under 1960-talet och under den tidigare delen av 1970-talet genomgick Japan en snabb 
ekonomisk tillväxt och utveckling som dominerades av tung och kemisk industri. Detta i 
kombination med en kraftigt ökad bilism gav allvarliga miljöproblem. För att stävja dessa 
infördes på en anmärkningsvärt kort tid olika typer av utsläppslagar och utsläppsproblemen 
minskade. Luftkvaliteten i flera storstäder är dock fortfarande ett stort problem. En åtgärd för 
att ytterligare förbättra luften är den nationella strategi för utveckling och spridning av 
miljövänliga fordon som antogs 2001. År 2001 grundades även Japans miljödepartement. 
Grunden var “the Environmental Protection Agency” som bildades redan 1970.  

Japan har ratificerat Kyoto-protokollet. Hotet om temperaturökningar p.g.a. 
växthuseffekten tas på mer allvar i Japan än i Sverige och då inte minst på grund av hotet om 
att havsnivåerna kommer att öka och påverkan på livsmedelsproduktionen. Även om Japan är 
ett av världens mest energieffektiva länder i fråga om energikonsumtion per GDP så har 
energianvändningen ökat kraftigt de senaste 20 åren. Med tanke på dagens oroliga värld så är 
                                                 
1 2003 års regeringsförklaring. 
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Japans stora beroende av olja från Mellanöstern ett orosmoment och till detta kommer även de 
minskade tillgångarna. Idag uppgår alternativa energikällor endast till 1,5 procent av den 
totala produktionen men målet är satt till 3 procent år 2010.  

Japan spenderade 2001 cirka 3,1 procent av sin bruttonationalprodukt på forskning och 
detta var den högsta siffran inom OECD länderna. Trots dålig ekonomisk utveckling så har 
statens satsning på forskning och utveckling ökat med 60 procent mellan åren 1993-2003. En 
stor del av forskningen utförs av industrin (73 procent). Japanska företag står för cirka 20 
procent av den totala industriella forskningen inom OECD-länderna. Den japanska statens 
forskning inom miljöområdet tillhör ett av fyra prioriterade områden och har ökat under de 
senaste åren. 

Avslutningsvis, Japan påverkar hela världens miljö genom sin stora kontroll och påverkan 
av världens tillverkning av bilar och elektriska och elektroniska produkter. En stor del av de 
produkter som användes i vårt samhälle är tillverkade i Asien och en stor del av dessa 
produkter är direkt eller indirekt styrda av japanska företag. Det är därför mycket intressant att 
studera hur Japan och japanska företag resonerar och påverkar sina produkter. 

Det blir därför ganska naturligt att studera hur Japan och japanska företag resonerar och 
hanterar miljörelaterade frågor och hur detta påverkar produkternas utformning och hur det 
kommer att påverka även andra länder och företagens sätt att agera. 

1.1. Övergripande frågeställningar 
Inför studieresan så identifierades ett antal kärnfrågeställningar baserat på den erfarenhet som 
forskarna har om Japan. Frågeställningarna har varit:  

• Vilka Ecodesign-trender finns i Japan? – Med tanke på hur mycket japanska 
företags produkter påverkar oss i Europa så är det viktigt att ha förståelse för hur 
framtidens produkter kommer att se ut. Detta är inte minst viktigt för att kunna bygga 
upp bra återvinningssystem.  

• Vad är den rådande statusen i Japan rörande insamling och återvinning av 
hushållsprodukter? – I Japan så är omsättningen av produkter högre än i Europa och 
produkterna kommer snabbare till återvinningsfasen. Att få förståelse om hur den 
japanska situationen ser ut idag kan ge ökad förståelse för hur vår situation i Europa 
kan komma att se ut om ett par år.  

• Vilka trender finns i Japans återvinningsindustri rörande volymer och nya 
produkter? – Att förstå hur återvinningsindustrin ser ut i Japan kan ge vissa 
indikationer om hur de japanska företagen vill utforma återvinningsindustrin i andra 
länder. Det ger även en indikation om hur återvinningsindustrin kan behöva utformas 
för att effektivt kunna ta hand om framtida produkter.  

• Hur ser Japans återvinningslagar/producentansvar ut rörande elektriska och 
elektroniska produkter och bilar? – Att förstå de japanska reglerna ger en bild av 
hur företagen tänker sig att agera på andra marknader.  

• Hur sker den japanska återvinning och återtillverkningen av hushållsprodukter? 
– De japanska förutsättningarna för återvinning och återtillverkning skiljer sig från de 
svenska, t ex är deponikostnaderna i Japan mer än dubbelt så höga som i Sverige. 
Samtidigt så är även lönekostnaderna högre. Men det ger även den uppbyggda 
återvinnings och återtillverkningsindustrin en riktning mot hur de japanska företagen 
kommer att utforma sina produkter för att underlätta återvinning.  
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• Hur arbetar tillverkarna med att försöka förbättra/underlätta återvinning? – 
Denna frågeställning är kopplad till en rad av ovan nämnda  (vad för något??). 
Samtidigt innefattar den även en ambition att få en ökad förståelse om andra områden 
som företagen verkar inom för att förbättra och effektivisera återvinning. Ett sådant 
område kan vara nya sätt att sälja sina produkter men även hur man förmedlar kunskap 
från återtillverkningen tillbaka till ingenjörerna. 
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2 Japansk lagstiftning inom 
återvinningsområdet 

Figur 1 visar den japanska produktrelaterade miljölagstiftningens strukturella uppbyggnad sett 
ur ett livscykelperspektiv och Figur 2 visar lagstiftningens huvudstruktur, en lagstiftning som 
syftar till att förverkliga ett hållbart återvinningsbaserat samhälle som bygger på ”reduce”, 
”reuse”, ”recycle”. Ett samhälle som har en minskad miljöpåverkan.  

 

Figur 1. Beskrivning av den produktrelaterade miljölagstiftningen sett ur ett 
livscykelperspektiv.  
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Figur 2. Den japanska produktrelaterade miljölagstiftningens huvudstruktur.  

Den nuvarande lagstiftningen är en revision av en lagstiftning från 1991 vars syfte var att 
främja användning av återvinning av resurser. Den reviderade lagen döptes om till “The Law 
for Promotion of Effective Utilization of Resources” och trädde i kraft den 1 april 2001. 
Samma datum trädde även lagen “Home Appliances Recycling Law” (HARL) i kraft. 

De lagar som främst belyses i denna rapport är, “Home Appliances Recycling Law” samt 
“Law of recycling of End-of-Life Vehicles”. Information gällande de andra produktrelaterade 
miljölagarna för bl.a. förpackningsmaterial finns att hämta på METI:s hemsida2.  

2.1. The Home Appliances Recycling Law 
I Japan finns det ett lagstadgat krav, på att återvinna TV-apparater, tvättmaskiner, 
luftkonditioneringsapparater och kylskåp “the Home Appliance Recycling Law”. Detta 
innebär att personer/företag som tillverkar, säljer och brukar produkter i Japan ska medverka i 
återvinningen av dessa. Systemet för återvinning av hemelektronik bygger på principen att 
privatpersoner betalar en avgift för att lämna sina använda hushållsapparater till återvinning. 
Figur 3 ger en övergripande bild av lagens struktur.  

Produkterna samlas i huvudsak in genom att återförsäljare transporterar sina uttjänta 
produkter till omlastningsstationer (“designated collection sites”). Därifrån transporteras 
respektive företags produkter till olika återvinningsanläggningar. Konsumenterna betalar en 
avgift till återförsäljaren för hämtning och transport av deras uttjänta produkter. Idag är det 
lagstadgade kravet att minst 50 viktprocent av kylskåp och tvättmaskiner ska återvinnas, och 
minst 55 viktprocent av teveapparater samt 60 viktprocent av luftkonditioneringsapparater se 
Tabell 1  
                                                 
2 www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/legislation.html (2006-01-26) 
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Figur 3. Övergripande struktur av “The Home Appliance Recycling Law” 

Tabell 1. Återvinning kopplat till lagen om ansvar gällande hemelektronik (2004). 

 Antalet enheter som 
samlats in (tusental) 

Genomsnittlig återvinningsgrad 
(viktprocent) 

Gränsvärden 
(viktprocent) 

Klimatanläggningar 1 814 82% 60% 
TV-apparater 3 786 81% 55% 
Kylskåp 2 801 64% 50% 
Tvättmaskiner 2 813 68% 50% 

 

Konsumenterna får betala en avgift när de lämnar in sina produkter som hamnar under HARL 
lagstiftningen, se Figur 4. Avgiften för en TV är cirka 180 kr, för en 
luftkonditioneringsanläggning cirka 230 kr, för en frys/kylskåp cirka 300 kr och för en 
tvättmaskin cirka 160 kr. Till denna kostnad tillkommer en transportkostnad på cirka 30 till 
120 kr.  

Den praktiska administrationen går till så att ett formulär fylls i när kunden lämnar in sin 
apparat, se Figur 5. I formuläret noteras diverse information, bl.a. apparatens märke. I det 
efterföljande steget skickas kopior (skapade med hjälp av stanniolpapper) till de olika 
intressenterna. En kopia fästs på produkten. De olika utskickade kopiorna av formuläret 
används i den vidare processen för att kontrollera så att apparaterna blir korrekt 
omhändertagna och inte försvinner på vägen. Figur 6 visar resthanteringsflödet av de 
produkter som faller inom HARL lagstiftningen och Figur 7 visar officiell japansk statistik 
rörande insamlad volym i förhållande till illegal dumpning av produkter som faller inom 
HARL lagstiftningen.  
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Figur 4. Konsumenterna får betala en avgift när de lämnar in sina produkter som 
hamnar under HARL lagstiftningen. Avgiften för en TV är cirka 180 kr, för en 
luftkonditioneringsanläggning cirka 230 kr, för en frys/kylskåp cirka 300 kr och för 
en tvättmaskin cirka 160 kr.  

 

Figur 5. Formulär för resthantering av produkter som faller under HARL 
lagstiftningen. 

 

Figur 6. Officiell japansk statistik som visar resthanteringsflödet av de produkter 
som faller inom HARL lagstiftningen.  
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Figur 7. Officiell japansk statistik rörande insamlad volym i relation till illegal 
dumpning av produkter som faller inom HARL lagstiftningen. 

De företag som tillverkar och säljer hushållsprodukter i Japan har blivit indelade i två olika 
grupper, grupp A och B. Syftet är att skapa en konkurrenssituation för insamling och 
återvinning av hushållsprodukter och varje grupp har sin egna återvinningsstrategi, se Figur 8. 
Grupp A utgörs av bl.a. Toshiba och Panasonic, och grupp B utgörs av bl a Mitsubishi 
Electric, Hitachi, Sony, Sharp, Sanyo Electric och Fujitsu General. Varje grupp har 190 
omlastningsstationer (totalt 380 i hela Japan).  

Figur 9 visar de olika materialfraktioner som varje produktkategori består av och hur deras 
inbördes storleksförhållande skiljer sig. För mer info om lagstiftningen, se länk3. 

 

Figur 8. Företagsgrupperna inom HARL lagstiftningen samt respektive 
grupperings återvinnings policy.  

                                                 
3 www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/home.html (2006-01-26) 
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Figur 9. Beskrivning av de olika produktgruppernas ingående materialfördelning.  

2.2. End-of-Life Vehicle Recycling Law 
Figur 10 visar “End-of-Life Vehicle Recycling” lagstiftningens övergripande struktur, en lag 
som styr omhändertagandet av uttjänta fordon. Systemet bygger i likhet med HARL 
lagstiftningen på att en skrotningsavgift tas ut från konsumenten. Avgiften ska täcka 
kostnaden för att hantera farligt avfall. En ersättning utgår även för att hantera krockkuddar. 
För mer information, se webbadress i fotnot4. 

                                                 
4 www.meti.go.jp/policy/recycle/main/english/law/end.html (2006-01-26) 
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Figur 10. “End-of-Life Vehicle Recycling” lagstiftningens övergripande struktur. 
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3 Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI) 

Organisation:  Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
Plats: METIs huvudkontor i Tokyo 
Rapportör Mattias Lindahl 
Namn Titel Telefon Mail 

Director General Metals 
Strategy Group 

+81 44 520 8632 Kunitomo-hirotoshi@jogmec.go.jp Hirotoshi Kunitomo 

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (ägs av METI) 
Director Environmental 
Industries Office 

+81 3 3501 9271 Ikeda-hidefumi@meti.go.jp Hidefumi Ikeda 

Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau 
Director of Research Center 
for Life Cycle Assessment 

+81 29 861 8003 a-inaba@aist.go.jp Atsushi Inaba 

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 

 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) har efter andra världskriget spelat en 
central roll i Japans utveckling till en industristormakt. METI har i samarbete med industrin 
verkat som en viktig partner för att staka ut och stödja teknik och ekonomisk utveckling och 
har ett stort förtroende inom industrin. Besluten tas av tradition i en nära dialog med industrin 
och detta innebär att när besluten tas, i konsensus, så är industrin alltid med på noterna och 
verkar i den utstakade riktningen. Tack vare detta och i kombination med de finansiella 
resurser som METI haft till sitt förfogande så har de spelat en viktig roll i att föra fram Japan 
till ett världsledande land inom många områden t ex inom bil- och elektronikindustrin. Japan 
är idag världsledande inom många områden t.ex. produktion och kvalitet och världens länder 
och företag har försökt att lära sig att ta efter de metoder som Japan tillämpar.  

Som tidigare nämnts så är Japans inflytande på omvärlden betydande genom den stora 
direkta och indirekta exporten av produkter. Deras företag och den japanska statens agerande 
påverkar även direkt och indirekt andra länders företag och staters miljöarbete eller rättare 
sagt möjligheter och drivkrafter för miljöarbete. Många japanska storföretag har omsättningar 
som motsvarar andra länders bruttonationalprodukter och de har därmed genom sin 
ekonomiska ställning ett stort inflytande, t ex vid sina inköp från underleverantörer. En viktig 
faktor för att kunna få igång ett produktrelaterat miljöarbete är att det finns produktrelaterade 
miljökrav från kunderna. Finns inte detta så försvårar det möjligheten för intresserade företag 
att prioritera miljöfrågorna.  

Mot denna bakgrund är det därför viktigt att studera METI som ofta beskrivs som det 
drivande navet inom japansk industri. Detta för att studera vilka strategier och planer de ser 
för det framtida arbetet inom området. 
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3.1. Nytänkande 
Den industriella utveckling som hittills bedrivits har byggts på en stor import av naturresurser 
då Japan i princip inte själv har några egna sådana tillgångar. Naturresurser som sedan 
förädlats och exporterats med hela världen som marknad. En stor del av den stora 
produktionen har även stannat inom Japans gränser och ett betydande ekonomiskt välstånd 
har byggts upp. Under senare år har dock en allt högre grad av företagens produktion 
utlokaliserats till grannländerna, t ex Kina, Korea och Thailand. Kontrollen och då framförallt 
produktutvecklingen har man dock i de flesta fall valt att behålla inom Japans gränser. 

Den omgivande regionens ekonomiska utveckling och inte minst den i Kina har inneburit 
att japanerna har blivit tvungna att själva vidareutveckla sin industri för att behålla sin 
konkurrenskraft. Frågan har dock varit vad det är för område man ska ha som framtida 
konkurrensfördel och detta sysselsatte METI under slutet av 1990-talet. Samtidigt så började 
miljöfrågorna att komma upp på dagordningen i Europa och även i den övriga världen. I 
Europa började man diskutera direktiv för producentansvar och restriktioner för vissa 
material.  

Med tanke på Japans behov av att importera i stort sett 100 procent av sitt resursbehov så 
blev det en ganska naturlig tanke att börja fundera på hur man skulle kunna effektivisera och 
minska detta beroende. Vid samma tid börjande man även inse att deponierna började bli fulla 
och att antalet potentiella deponiområden i stort sett var uttömda och man har idag 
deponiavgifter som är mer än det dubbla av de vi har i Sverige.  

Resultatet av studierna inom METI och diskussionerna med industrin blev att strategin att 
Japan och japanska företag ska bli världsledande på att skapa resurs- och energieffektiva 
produkter.  

För att nå dit har man vidtagit flera olika åtgärder. En viktig grund är lagen för att skapa ett 
återvinningsbaserat samhälle, en lag som trädde i kraft den 2 juni 2000. Se kapitel 2 rörande 
japansk produktrelaterad miljölagstiftning.  

En annan åtgärd var att man skannade av världens länder för att få fram vilka länder som 
har kommit längst inom miljöområdet och då med fokus på miljöanpassad produktutveckling. 
Vidare så sög man upp mycket kunskap och startade även en stor konferens inom området 
samtidigt som man initierade världens största utställning inom området, EcoProducts. METI 
lanserade även i samarbete med industrin begreppet 3R (Reduce, Reuse, Recycle) och har 
under senare tid även lanserat 4R där man adderat till “Redesign”. 

Parallellt med lagstiftningen så inleddes i slutet av 1990-talet arbetet med att i samarbete 
med industrin bygga upp återvinningssystem och infrastruktur för att hantera HARL. METI 
har även tillsammans med industrin satsat på en mängd andra aktiviteter.  

METI arbetar aktivt med att nå målet, en “Eco-oriented nation”. Belysta frågor i detta 
arbete är: 

• Växthuseffekten – Japan har skrivit på Kyoto-protokollet och har ett mål att 2012 
minskat sina koldioxidutsläpp med 6 procent i förhållande till 1990 års nivå. I 
dagsläget så har man inte lyckats med detta utan man har istället ökat med 7 procent 
sen 1990 års nivåer! 

• Avfallsfrågan – Om 13 år kommer den sista deponin för hushållsavfall att vara full 
och redan om 4,5 år kommer man att ha fyllt den sista deponin för industriavfall. 

• Kemikaliehantering och då med speciellt fokus på toxiska ämnen – Målet är att 
eliminera de regionala miljöföroreningarna.  
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METI:s mål är att få till förbättringar inom dessa områden genom teknisk innovation och 
frivilliga insatser som samtidigt ligger i ekonomins och miljöns intresse. I deklarationen om 
“Commitment to development of an Eco-oriented Nation” från 2003 så lyfts fyra områden 
fram.  

• ”Environmentally Conscious Corporate Management” – METI arbetar med att 
utveckla miljödriven affärsutveckling, miljöinformation som säkerställs av företag, 
främjande av mer miljöriktiga produktionsprocesser och service, etc  

• ”Developing “Green” Market” – De stödjer och verkar för att väcka konsumenternas 
miljömedvetenhet.  

• ”Local Policies for Greenization” – I detta ligger att lyfta in och få en mer 
miljögenomtänkt samhällsplanering. Andra viktiga delar är miljörelaterade aktiviteter 
och utbildning av allmänheten.  

• ”National Policies to Improve the Environment” – Företag kan få stöd för att 
genomföra frivillig miljöstyrning. 

Två principer ligger till grund för arbetet att stödja miljöledning och miljödriven 
affärsutveckling. Den ena handlar om att främja miljömedvetenheten bland företagsledningar 
och den behandlar följande punkter:  

• Miljöledningssystem (ISO 14 001) 

• Främjande av livscykelanalysprojekt 

• Miljömärkning, Miljöanpassad produktutveckling 

• Miljökommunikation, “Eco-products”-utställningen 

Den andra policyn syftar till att stödja utvecklingen av miljödriven affärsutveckling och detta 
gör man genom att satsa resurser på tre områden:  

• “Eco-town”-programmet, se vidare avsnitt 3.2. 

• Modellprojekt för att mobilisera miljömedvetenhetsfrämjande aktiviteter genom 
samordning mellan företag och invånare. 

• Genomdrivande av “Energy Conservation and Recycling Support Law”. 

Studerar man japanska företags investeringar efter år 2000 så blir det slående hur mycket 
resurser som de faktiskt har satsat inom området resurs- och energieffektiva produkter. Många 
produkter har även blivit storsäljare, t.ex. Toyota’s Prius. Japanska företag har även varit 
mycket aktiva och framåt för att uppfylla de nya EU-direktiv som finns, t ex WEEE och 
RoHS.  

En faktor som ytterligare har förstärkt japanska företags intresse för att implementera 4R 
filosofin är de ökade råvarupriserna. Detta har bland annat ytterligare intensifierat arbetet med 
teknikutveckling som bl.a.skett inom området bränsleceller.  

De japanska företagens ledande positioner inom många industriområden i kombination 
med ovan ökade fokus på resurs- och energieffektiva produkter har gjort det mycket intressant 
att studera Japan.  

3.2. “Eco-town”-programmet 
Programmet syftar till att stödja utvecklingen av miljödriven affärsutveckling genom att 
samtidigt verka för en mer hållbar samhällsplanering som ger minskade utsläpp. En 
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grundläggande tanke inom detta program är att, genom att ta ett större helhetsgrepp, skapa 
socioekonomiska system inom vilka tillförda resurser tas om hand och i högsta görliga mån 
cirkulerar, återanvänds och återvinns. I detta ingår stöd till miljöföretag som använder lokala 
företags styrkor, t ex i form av restfraktioner från den vanliga produktionen. Figur 11 visar en 
schematisk bild av hur en “Eco-town” finansieras och hur olika aktörer bidrar till en “Eco-
town”. 

 

Figur 11. Figuren visar en schematisk bild av hur en “Eco-town” finansieras och 
hur olika aktörer bidrar till en “Eco-town”.  

De lokala myndigheter har en central roll i “Eco-town”-aktiviterna, genom att föra lokal-
innevånare och lokala företag i en sådan riktning att nya innovativa handlingsplaner uppnås 
för stadsplanering och utveckling som är mer miljövänlig. Mer konkret är det den lokala 
myndigheten som skapar en “Eco-town”-plan som tar stöd i regionens lokala förutsättningar. 
“Eco-town”-planen och potentiella projektplaner skapas och bedöms av både METI och 
Ministry of Environment. Om de föreslagna idéerna håller tillräckligt hög standard och 
originalitet godkänns planen och projektidéerna och projektet får medel, se Figur 12.  
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(1) Assistance for "Soft"Projects (Subsidy for Resource-Recycling 

Local Stimulation Project Costs)  
Subsidy rate: Up to 1/2 of costs  

 - Eco Town Plan Development, etc., Environmental Town 
Development Plan, etc., Development Projects (Research Projects) 

 - Model projects to foster businesses that can contribute to local 
resource-recycling society development (model projects) 

 - Projects related to the development of resource-recycling 
communities at the local level, implemented by local governments 
or networking/cooperation of citizens and NPOs, etc. 
(networking/cooperative projects), etc. 

(2) Assistance for "Hard" Projects (Subsidy for Resource-Recycling 
Local Stimulation Facilities Improvement Costs) 
Subsidy rate: Up to 1/2 of costs or 1/3 of costs 

 - Recycling projects to utilize local resources to the greatest extent 
possible, in ways that are effective and sustainable.  

Figur 12. Bidragssystemet för “Eco-town”-projekt. 

Som Figur 13 visar så fanns det den 30 november 2005, 25 stycken “Eco-towns” inom “Eco-
town”-programmet. De två senaste beviljades så sent som 2005. Som framgår av kartan så är 
de ganska jämnt spridda över Japan.  

 

Figur 13. Den 30 november 2005 så fanns det 25 “Eco-towns” inom programmet. 
De två senaste beviljades så sent som 2005.  

Figur 14 visar tre exempel på material–, företag och produktkedjor som kan förekomma inom 
en “Eco-town”. Vissa av dessa produktkedjor är mer avancerade och i vissa fall finns det flera 
olika företag som deltar i en kedja. Figur 15 som visar på vilka flöden som finns i den “Eco-
town” som finns i Aomori Prefecture. Figuren visar även hur man vid planeringen av “Eco-
towns” delar in områdena i olika zoner.  
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Figur 14. Figuren illustrerar olika exempel av material–, företag– och 
produktkedjor som finns inom “Eco-town”-programmet. 

 

Figur 15. Ett exempel på en “Eco-town” i Aomori Prefecture. Denna “Eco-town” 
beviljades den 25 december 2002.  



19 

3.3. Diskussion och slutsatser 
Den japanska modellen, som METI är en del, av verkar vara mycket effektiv och 
framgångsrik. Den nära dialogen med industrin för att försöka få samförstånd och staka ut 
strategier gör att alla därefter arbetar åt samma håll och därmed direkt och indirekt stöttar 
varandra. T ex i att på den internationella arenan rikta fokus mot t.ex. ökad resurs- och 
energieffektivitet och samtidigt informera presumtiva kunder om detta. Metoden gör att alla 
blir engagerade och verkar i samma riktning och att alla vet vad de ska göra. Metoden gör 
även att industrin och myndigheterna får en större förståelse för varandras problem och hur 
man kan lösa dessa.  

En annan viktig faktor som verkar vara central är det mer långsiktiga tänkandet som finns i 
Japan. Japanska företag tenderar att se mer långsiktigt och strategiskt, något som kanske 
ligger i den japanska kulturen. 

Svenska myndigheter och då inte minst Näringslivsdepartementet och företag borde ha 
mycket att lära av METI och de japanska företagens sätt att arbeta. De borde försöka se hur de 
skulle kunna transferera METI och de japanska företagens arbetssätt till svenska förhållanden. 

En nackdel som dock finns är att de stora japanska företagen dock ibland kan få ett lite för 
stort inflytande på METI:s arbete. Och det finns en viss kritik att många av de projekt som 
METI varit involverade i mestadels har fokuserat kring produktionsfrågor och stora 
infrastrukturprojekt. Projekt som har varit önskade av industrin men som samhällsekonomiskt 
inte alltid har varit helt relevanta och fördelaktiga.  
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4 Kitakyushu “Eco-town” 
Organisation:  Kitakyushu “Eco-town” 
Plats: Kitakyushu 
Rapportör Rickard Svensson 
Namn Titel Telefon Mail 

Director +81-93-582-3804 hiroshi_mizoguchi01@mail2.city.kitakyushu.jp Hiro Mizoguchi 
Office for International Environmental Cooperation, Department of the Environment. 
Deputy Director +81-93-582-3804 keiko_sasaki01@mail2.city.kitakyushu.jp Keiko Sasaki 
Office for International Environmental Cooperation, City of Kitakyushu. 

Ryuuichi Ooba  +81-93-582-2502 ryuuichi_ooba01@mail2.city.kitakyushu.jp 

4.1. Bakgrund 
Staden Kitakyushu ligger i norra delen på ön Kyushu i västra Japan och har cirka en miljon 
invånare. I Kitakyushu etablerades Japans första så kallade “Eco-town” 1997 och i juli 2005 
fanns det ytterligare 22 “Eco-towns” i Japan5. Att få titeln “Eco-town” innebär att bidrag 
erhålls från staten för att uppföra återvinningsanläggningar. Idag finns det 24 anläggningar för 
återvinning av olika produkter i Kitakyushu. Syftet med “Eco-town” är att skapa ett 
resurscirkulerande samhälle med det slutgiltiga målet “noll utsläpp” genom att ta tillvara 
avfallet från en industri och använda det som råvara i en annan industri. Inom “Eco-town” 
finns förutom återvinningsindustrier också grundforskning och tillämpad forskning. 

Sedan början av 1900-talet har Kitakyushu haft en stor järnverksindustri. 
Industrialiseringen av Kitakyushu ledde dock till allvarliga miljöproblem. Invånarna i 
Kitakyushu, kommunens representanter, forskare och industrin har arbetat tillsammans för att 
komma till rätta med dessa problem. Idag är staden ett föredöme inom återvinning och stora 
miljöförbättringar har åstadkommits i den tidigare mycket nedsmutsade staden. För att få en 
bakgrund till de miljöproblem som låg till grund för etableringen av Kitakyushu “Eco-town” 
inleddes besöket med en genomgång av huvudplanen i Kitakyushus stadsplanering. Detta är 
en plan för att förbättra livet för invånarna i Kitakyushu och den sträcker sig cirka 20 år 
framåt i tiden. Huvudplanen består av en övergripande struktur (klar 2003) och mer ingående 
detaljplaner (implementeras 2007). Den övergripande strukturen i stadsplaneringen har fem 
mål och de är att skapa en: 

 stad där många människor kan leva, och där varje person – ung som gammal – kan leva 
säkert 

 sjudande stad genom mångfald av industrier och livfullt utbyte 

 attraktiv stad med en tilltalande image som människor vill bo i och besöka 

 miljövänlig stad genom miljöskydd och användande av stadens tillgångar 

 stad genom deltagande och invånarnas gemensamma energier 
                                                 
5 “Eco-Town” projektet förklarades tidigare i kapitel 3.2.1. 
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En viktig ståndpunkt var att huvudplanen hade tagit stor hänsyn till lokalbefolkningens 
synpunkter vid projekteringen. Detta hade gjorts genom bl.a. enkätundersökningar och öppna 
seminarier. Vidare redogjordes för ett utvecklingsprojekt av floder i Japan (“My town, my 
River”). Fokus i presentationen låg på Murasaki-floden, som flyter genom de centrala delarna 
av Kitakyushu. Denna flod var tidigare mycket förorenad samt hade okontrollerade 
flödesvolymer med stora översvämningsrisker. Åtgärder som vidtagits för att förbättra floden 
var bl.a. breddning av flodfåran, skapande av strandskydd, och borttagande av gyttja/slam.  

Under besöket i “Eco-town” fokuserades på återvinning av bilar6. Besök gjordes också vid 
återvinningsindustrier för lysrör och metaller. Från institutet för tillväxtpolitiska studier7 
medverkade Izumi Tanaka8 och Åsa Andersson9.  

Det huvudsakliga syftet med besöket till Kitakyushu var att besöka Japans första “Eco-
town” och få en inblick i hur dessa städer är uppbyggda. Speciellt intressant var att studera 
hur återvinningsprocessen för bilar är utformad, med tanke på det kommande lagstiftade 
kravet att 95 procent av en bil ska återvinnas. En annan frågeställning var att studera 
automatiseringsgraden och inslaget av manuella arbetsmoment vid olika 
återvinningsprocesser.  

4.2. Bilåtervinning 
West-Japan Auto Recycle Co., Ltd. har 24 anställda och återvinner cirka 1800 bilar per 
månad. Det kostar mellan 15000 och 40000 Yen (ca 1000-2700 SEK) för konsumenten att 
lämna sina bilar till återvinning beroende på bilens storlek. Det tar cirka 45 minuter för en bil 
att gå igenom de olika demonteringsstegen innan den slutgiltiga pressningen av järnhaltigt 
skrot görs. De pressade kuberna (mått 50*60*70 cm, Figur 16) används sedan som råmaterial 
och de demonterade komponenterna säljs. De olika stegen i återvinningsprocessen (innan 
pressning) utgörs av borttagande av:  

1. Yttre delar (dörrar, kofångare, framruta, motorhuv, lampor etc.) 

2. Vätskor (bränsle, smörjmedel, olja, freon, kylvätska etc.) 

3. Plaster från säten, mattor, däck, batteri, instrument etc. 

4. Funktionella delar (motor, växellåda, bränsletank, avgasrör, pedaler, glas etc.) 

5. Icke-järnhaltiga komponenter  

Återvinningsanläggningen var belägen i en lokal som var mycket vindutsatt. Det var allmänt 
smutsigt och ljudvolymen var hög. De enda skyddskläderna som användes var gummistövlar 
och handskar. Manuella arbetsmoment inkluderade bl.a. borttagande av säten, däck, batterier 
och kylsystem. För att få bort instrumentbrädan användes en traverskrok. Under detta moment 
hakade en anställd, sittande i framsätet, fast kroken i instrumentbrädan. Glasrutor skars ut 
med ett vibrerande verktyg vilket ofta resulterade i att glassplitter hamnade i bilen. Om man 
istället hade vänt bilen upp och ner, som det fanns möjlighet till, så hade man kunna undvika 
detta. Normalt sett jobbade 6-8 personer med demonteringsprocessen.  

Generellt sett så hade återvinningsprocessen en låg teknikhöjd och det förelåg risker för 
skador i arbetsmiljön. Den arbetsintensiva processen genererade dock förhållandevis rena 
                                                 
6 För mer info se: www.kitaq-ecotown.com/about/english/ och 
www.jijigaho.or.jp/app/0509/eng/sp02.html (2006-01-26) 
7 www.itps.se (2006-01-26) 
8 izumi.tanaka@itps.se 
9 asa.andersson@itps.se 



23 

materialfraktioner. Angående det kommande bilåtervinningskravet på 95 procent fick vi 
intrycket att japanska företag ligger väl framme för att uppfylla detta krav 

 

Figur 16. Pressat bilskrot för återvinning. 

4.3. Lysrörsåtervinning 
Sedan 2001 arbetar Japan Recycling Light Technology & Systems Co., Ltd. med återvinning 
av lysrör. Målet med deras verksamhet är att samla in använda lysrör och återvinna material 
som glas, metaller och kvicksilver. Kapaciteten i fabriken ligger på 111 600 enheter per dag 
(12h), vilket motsvarar 18,3 ton. De återvinner raka lysrör (10 till 110W) och cirkulära lysrör 
(30 till 40W), samt vissa andra typer av lysrör. Viktigt i deras återvinning är att lysrören är 
hela när de kommer till fabriken för att underlätta materialåtervinning.  

Återvinningsprocessen inleds med att metallkanterna på lysrören hettas upp och skärs bort, 
därefter krossas glaset. Glas och metaller tvättas och torkas, och det fluorescerande materialet 
och kvicksilver separeras. Processen var mycket automatiserad och personalens huvuduppgift 
var att ladda maskinerna med lysrör för återvinning.  

Traditionell teknik användes för återvinning av lysrör. Den stora skillnaden mot svenska 
förhållanden är de mycket större volymerna i Japan. Troligtvis finns det idag ingen teknik i 
Japan för återvinning av klotformade lysrör10. 

                                                 
10 Mer information om företaget finns på: www.j-relights.co.jp (2006-01-26) 
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5 Ministry of Environment 
Organisation:  Ministry of Environment 
Plats: Huvudkontoret i Tokyo 
Rapportör Johan Östlin 
Namn Titel Telefon Mail 

Deputy Director  +81 3 3581 3351 Keizo_Negi@env.go.jp Keizo Negi 
Office of Recycle Promotion, Waste Management and Recycling Department 

 

Det japanska miljödepartementet besöktes med målet att undersöka hur de japanska lagarna 
gällande produktansvar är uppbyggda. De två lagar som diskuterades var Home Appliance 
Recycling Law (HARL), gällande hemelektronik, samt Recycling of End-of-Life Vehicles 
(ELV) som gäller återvinning av bilar.  

Lagen för återvinning av hemelektronik är i dagsläget under revision och kommer 
antagligen att formas om inom det närmaste året. Någon klar uppfattning om hur denna 
kommer att se ut kunde inte skapas, men trenden pekar på en skärpning av regelverket och 
återvinningsgraderna.  

Fördelen med det japanska systemet är att företagen har ett incitament att utforma sina 
produkter på ett sådant sätt att de blir lätta att omhänderta för återvinning. Detta eftersom de 
själva står för kostnaderna för att ta hand om produkter för återanvändning.  

De procentsatser som har ställts upp gällande återvinningskraven är relativt snällt satta och 
företagen klarar i dagsläget av dessa värden utan större problem. I framtiden tror vi att dessa 
procentsatser kommer att höjas.  
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6 Japan Environmental Association – 
EcoMark Office 

Organisation:  Japan Environmental Association – EcoMark Office 
Plats: Huvudkontoret i Tokyo 
Rapportör Mattias Lindahl 
Namn Titel Telefon Mail 
Seiji Taguchi Director +81 3 5114 1255 taguchi@japan.email.ne.jp 
Yohei Suzuki  +81 3 5114 1253 suzuki-em@ japan.email.ne.jp 
Mariko Yamada  +81-3-5114-1255 yamada-em@japan.email.ne.jp 

 

Antalet olika miljömärkningar har ökat under de senaste åren och i takt med att 
konsumenternas intresse har ökat har även företagens användning ökat. Global Ecolabeling 
Network (GEN) är ett internationellt nätverk för Typ 1 miljömärkning som följer ISO 14 024 
standarden. För tillfället finns det 25 miljömärkningsorganisationer som är medlemmar i 
GEN. Inkluderar man även de organisationer som inte är medlemmar i GEN så finns det 
globalt cirka 30 miljömärkningar enligt Typ 1, se Figur 17. 

 

Indonesia

Japan

EcoMark
Launched in 1989

Ramah Lingkungan
Launched in 2004

 

Figur 17. Exempel på miljömärkningar enligt Typ 1 (ISO 14 021) 
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6.1. Japan Environmental Associations organisation 
Japan Environmental Association (JEA) sköts som ett publikt företag och ägs av det japanska 
miljödepartementet. Företaget äger och driver sedan 1989 Japans miljömärkninsprogram 
(Japan Eco Mark program). Märkningen enligt detta program är av typ 1 och följer ISO 
14 024. Programmet är frivilligt och märkningen bygger på tredjepartskontroll. Märkningen 
baseras på en analys av produkten ur ett livscykelperspektiv samt har certifieringskriterier för 
ett stort antal produktgrupper. Figur 18 visar JEAs organisatoriska uppbyggnad.  

Steering Committee
Budget/Program planning

Establishing Categories 
and Criteria Committee

Selecting product categories, 
establishing or revising 
certification criteria

Certification Committee
Certification and Authorization

Establishing certification criteria

Eco Mark Office 
(Promotion/Criteria/

Certification Sections)

Japan Environment 
Association

•Experts

•Suppliers
•Consumers
•Experts

•Suppliers by each product category
•Consumers
•Experts

Setting up a Working Group (WG)
by each product category

•Suppliers
•Consumers
•Experts

WG WG WG WG WG

22 members

20 members

6 members

 

Figur 18. JEAs organisatoriska uppbyggnad.  

Varje år genomför JEA undersökningar om hur deras miljömärkning uppfattas av 
konsumenterna. Enligt en nationell undersökning från juni 2004 så är Eco Mark märkningen 
den mest erkända och välkända, se Figur 19. Av de som känner till märkningen litar 94 
procent på den.  

0 500 1000 15000 500 1000 1500

Eco Mark
Recycled paper 

mark
PET bottle 

recycle mark

Energy star

Energy 
Conservation mark

Recycled milk 
carton mark

1585人94.3％

62.9％

36.2％

27.9％

25.2％

21.5％

 

Figur 19. Resultat från en japansk undersökning rörande konsumenters 
igenkännande av olika miljörelaterad miljömärkning. Undersökningen 
genomfördes i juni 2004 (n=1680). 
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I mars 2005 hade programmet 43 produktkategorier med totalt 5007 certifierade produkter 
från 1742 certifierade företag. Figur 20 visar hur antalet certifierade produkter och företag har 
varierat över tiden. En orsak till det på senare tid minskade antalet certifierade produkter är att 
kraven som ställs inom varje enskild produktkategori med jämna mellanrum ökar och stramas 
upp. Detta innebär att vissa företag inte längre klarar kraven utan måste förbättra sig för att få 
behålla sitt certifikat.  
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Figur 20. Förändringen av Eco-Mark produktkategorier och certifierade produkter 
och företag över tiden.  

En viktig faktor som har ökat intresset för miljömärkningen är “Green Purchasing Law” som 
trädde i kraft 200111. Lagen syftar till att öka inköpen av mer miljöanpassade produkter 
samtidigt som man vill öka medvetenheten om produkters miljöpåverkan. Alla myndigheter 
och regionala och lokala samhällsorganisationer måste följa lagen. Figur 21 visar att lagen har 
fått ett stort genomslag.  

De undersökningar som är gjorda visar att 86 procent av alla företag idag har vidtagit 
organisatoriska åtgärder för att öka inköpen av miljöanpassade och miljömärkta produkter. 
För stora företag är denna siffra hela 96 procent. För den offentliga sektorn ligger denna siffra 
på cirka 80 procent.  

                                                 
11 För mer info om lagen se www.env.go.jp/en/lar/green/index.html (2006-01-26)  
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Figur 21. Uppföljning av genomförandet av “Green Purchasing Law”12.  

De genomförda undersökningarna visar även att det än så länge främst är de professionella 
inköparna som är intresserade och efterfrågar miljömärkta produkter, se Figur 22. 
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Figur 22. Olika intressenters intresse för produkters miljömärkning13. 

6.2. Diskussion och slutsatser 
Det stora intresset i Japan för miljömärkning och då främst intresset från industrin har 
konsekvenser även utanför Japans gränser. De krav som sätts upp för varje produktkategori 
påverkar de japanska företagens utformning av sina produkter, förändringar som även 
troligtvis finns i de produkter som de exporterar till andra delar av världen. Det är därför av 
många anledningar viktigt att ha en bevakning på hur de japanska trenderna förändras inom 
detta område.  

Att bedöma produkters miljöpåverkan är komplext och kräver stor kunskap. 
Miljömärkning enligt typ 1 är ett bra sätt att underlätta för konsumenten att välja rätt. Typ 1 
märkningen bygger på att en tredje part kontrollerar och bedömer produkterna så att 
konsumenten slipper detta. Samtidigt bygger denna teknik på att konsumenterna har ett högt 
förtroende för den aktör som gör miljöbedömningen och som framgått ovan så har 
konsumenterna just detta höga förtroende.  
                                                 
12 The 8th Green Purchasing Questionnaire, implemented in 2003 by GPN (Green Purchasing 
Network) 
13 FY 2003 Market Share Survey of Eco Mark Certified Products (information paper, sanitary paper, 
and paints) N=56 (56 out of 81 Eco Mark certified companies replied) 
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Kopplat till miljömärkningen och företagens intresse för denna finns även företagens 
ökade allmänna intresse för att ur konkurrenssynpunkt lyfta fram och marknadsföra produkter 
som är bättre ur miljösynpunkt. Många av de stora japanska företagen annonserar idag aktivt 
mot konsumenterna i syfte att få dem att handla mer miljövänligt. Här har den japanska 
statens satsningar på lagstiftning varit en viktig del i att bygga upp en marknad genom att man 
själv blir en stor inköpare och därmed garanterar en bas för företagen som vill profilera sig 
inom området miljöanpassade produkter.  
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7 Mitsubishi Electric Corporation 
Organisation:  Mitsubishi Electric Corporation 
Plats: Huvudkontoret i Tokyo 
Rapportör Erik Sundin 
Namn Titel Telefon Mail 
Kiyoshi Ueno Manager, 

Engineering 
section 

+81 3 3218 6029 Ueno.Kiyoshi@ea.MitsubishiElectric.co.jp 

Takeharu 
Shinagawa 

Manager, 
recycling 

+81 3 3218 9186 Shinagawa.Takeharu@ah.MitsubishiElectric.co
.jp 

Katsumi Fujisaki Manager, 
recycling 

+81 3 3218 6025 Fujisaki.Katsumi@dc.MitsubishiElectric.co.jp 

 

Mitsubishi Electric tillverkar många typer av elektriska produkter bl.a. 
luftkonditioneringsapparater, tvättmaskiner, kyl/frysar och monitorer. Enligt den japanska 
lagen har de även en skyldighet att omhänderta sina tillverkade produkter och 
materialåtervinna dessa enligt vissa procenttal, se avsnitt 2.1. Syftet med besöket på METEC 
var att studera processerna för återvinning av TV-apparater, tvättmaskiner, 
luftkonditioneringsapparater och kylskåp. 

Mitsubishi tillhör som tidigare nämnts grupp B tillsammans med andra företag t.ex. 
Hitachi, Sony, Sharp, Sanyo och Fujitsu, företag vilka konkurrerar med grupp A (t.ex. 
Matsushita och Toshiba), se avsnitt 2.1.  

Mitsubishi är med och driver “Hyper Cycle Systems” tillsammans med övriga företag i 
grupp B strax utanför Tokyo dit vi åkte på separat studiebesök, se kapitel 8.3. Mitsubishi 
materialåtervinner sina tillverkade hushållsprodukter horisontellt d.v.s. materialet återanvänds 
till liknande produkter. Ett steg mot ökad materialåtervinning är att man bl.a. har gått från 20 
till 9 olika sorters plaster i sina produkter. 

Mr. Fujisaki presenterade en artikel angående DfD-verktyg på EcoDesign-05 konferensen. 
“Case study of a Recycling Parameter Calculation Tool Based on DFD (2nd Report)” av 
Katsumi Fujisaki, Mitsubishi Electric Corporation, paper 1C-4-3F vid EcoDesign-05. En del 
av hans idéer finns presenterade i följande bilder, se Figur 23 och Figur 24. 
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Figur 23. Syftet med Mitsubishi’s DFD-arbete. 

 

Figur 24. Hur Mitsubishi använder sig av sitt DFD-verktyg. 

Mitsubishis konstruktörer får själva demontera sina produkter för att lära sig hur man kan 
utföra en bättre design. Detta har påverkat produkternas konstruktion på ett fördelaktigt sätt ur 
ett materialåtervinningsperspektiv. 

Mr. Ueno föredrog materialåtervinning före återanvändning eftersom återanvändning kan 
spridas till andra marknader där miljöeffekterna blir större. Detta gäller bl.a. freoner och 
kompressorer för kyl/frysar. Han utfärdar följande varningar för återanvändningsmarknaden: 

• Varning om spridandet av ”E-waste” i utvecklingsländer. 

• Varning om spridning och utökning (diffusion and expansion) av CFC, HCFC och 
andra miljörelevanta material. 

• Varning om illegalt användande av intellektuella ägodelsrättigheter (an intellectual 
property right). 

Mitsubishi drar följande slutsatser angående Japans materialåtervinning: 

• Japans återvinningslag för hushållsprodukter har lett till oväntade genomslag i den 
japanska elektronikindustrin. 
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• Kvalitativa ändringar i DFE p.g.a. information från återvinningsanläggningarna. 

• För plaster existerar nu horisontell materialåtervinning. 

• Nya oroande problem har dock dykt upp i form av miljöutsläpp för 
återanvändningsmarknaden för andrahandsprodukter, t.ex. kompressorer. 

• Ett korrekt återanvändningsförfarande bör förespråkas. 

7.1. Slutsatser 
Mitsubishi tar sitt ansvar som producent av tvättmaskiner, kylskåp, mikrovågsugnar och 
luftkonditioneringsapparater genom att omhänderta dessa produkter via en industriell 
återvinningsprocess. Dessutom har man forskat på och utnyttjat kunskaper från sin 
återvinning för att få sina produkter mer anpassade för omhändertagandet.  

7.2. Material 
Vid mötet på Mitsubishi Electric fick vi en presentation av dem angående deras återvinning 
av hushållsprodukter samt en CD-skiva innehållandes; 

 Mitsubishi Electric Group Environmental Sustainability Report 2005 “Changes for the 
Better”. 

 Summary Report - E-waste. “Recommendation and Programme of Action” 

 Presentation: “Welcome!! Kingdom of Sweden – Recycling technology & uni-eco” 
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8 Exempel på två anläggningar som 
hanterar HARL produkter  

8.1. Bakgrund 
Återvinningen av hushållsprodukter i Japan har delats in i två grupper innehållande de största 
aktörerna (se vidare i avsnittet gällande lagar, kapitel 2). Syftet är att skapa en 
konkurrenssituation för insamling och återvinning av hushållsprodukter. Grupp A utgörs av 
Toshiba och Panasonic, och grupp B utgörs av Mitsubishi Electric, Hitachi, Sony, Sharp, 
Sanyo Electric och Fujitsu General. Grupp A och B har 190 omlastningsstationer var (totalt 
380 i hela Japan).  

Vi besökte en återvinningsanläggning från grupp A (Matsushita Eco Technology Center 
Co., Ltd.) och en från grupp B (Mitsubishi Electric – Hyper Cycle Systems Corporation). 
Huvudsyftet för företagen i grupp A är att reducera kostnaderna för återvinning genom att 
använda existerande processer. Grupp A har totalt 25 anläggningar för återvinning av 
hushållsprodukter i Japan. Huvudsyftet för grupp B är att uppnå höga återvinningsnivåer 
genom att använda relativt högteknologiska anläggningar. Grupp B har totalt 15 anläggningar 
för återvinning av hushållsprodukter. 

Syftet med de båda besöken var att studera processerna för återvinning av TV-apparater, 
tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater och kylskåp.  

8.2. Matsushita Eco Technology Center Co., Ltd. (METEC) 
 

Organisation:  Panasonic (Matsushita – Recycling facility outside Osaka) 
Plats: Hyogo 
Rapportör Rickard Svensson 
Namn Titel Telefon Mail 

General Manager +81-795-42-8570 yukizawa.yoshihiro@jp.panasonic.com Yoshihiro 
Yukizawa Matsushita Eco Technology Center Co., Ltd. 

Senior Coordinator +81-6-6906-2036 kayano.satoshi@jp.panasonic.com Satoshi Kayano 
Corporate Environmental Affairs Division, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 
 +81-795-42-8580  Takao Sasaki 
Matsushita Eco Technology Center Co., Ltd. 

 

METEC tar emot uttjänta produkter från sex olika prefekturer i Kinki-distriktet. Fabriken tar 
emot många besökare, bl.a. skolklasser, och fabriken har totalt haft ca 34 000 besökare. 
METEC har högre återvinningsmål än de lagen kräver. Företaget har idag ett utbrett 
samarbete mellan konstruktörer och återvinningspersonal, för att konstruera produkter som är 
lättare att återvinna. Ett exempel på detta var att företaget idag använder två olika plastsorter i 
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TV-apparater, jämfört med 30 olika plastsorter för 20 år sedan. Förutom att fysiskt återvinna 
produkter forskar också METEC kring hur produkter kan konstrueras för att vara enklare att 
återvinna. Alla produkter som kommer in till fabriken vägs för att man sedermera ska kunna 
fastställa återvinningsgraden. Totalt har tre miljoner enheter återvunnits sedan starten av 
fabriken 2001. 

8.2.1. Återvinningsprocesser 
Det som är viktigast att återvinna för respektive produkt var: glaset i TV-apparater (som utgör 
57 viktprocent), järn och plast i tvättmaskiner, metaller från värmeväxlare och kompressor i 
luftkonditioneringsapparater, samt metaller och plast i kylskåp. Nedan görs en 
sammanfattande genomgång av de olika återvinningsprocesserna. 

Processen för återvinning av TV-apparater var en lina med lutbara arbetsstationer. För 
hantering av apparaterna användes vakuumlyftar. Personalen använde munskydd, hörselskydd 
och handskar samt specialverktyg. TV-apparaterna levererades i nätburar som hanterades med 
motviktstruckar. Dessa nätburar var något större än de som El-kretsen använder i Sverige. 
Återvinningsprocessen inleds med att katodstrålenheten och förstärkningsbandet runt 
katodstrålenheten tas bort. De främre och bakre glassektionerna av CRT separeras under 
uppvärmning. Orenheter på det främre glaset tas bort, och sedan krossas glaset till skärvor 
(cirka 5 cm stora). Av glasskärvorna tillverkas nya CRT. Det bakre glaset tvättas och krossas 
för senare transport till en glastillverkare. 

Återvinningsprocessen för tvättmaskiner inleds med att enheterna krossas. Järn, koppar och 
olika plaster separeras med hjälp av magneter och luftströmmar. Separeringen av olika plaster 
görs i flera steg för att kunna återvinna de olika plastsorterna. De återvunna plasterna används 
sedan till yttre enheter i nya tvättmaskiner. För återvinning av tvättmaskiner använde 
personalen specialverktyg.  

Återvinningsprocessen av luftkonditioneringsapparater var uppdelad i två linor, en för 
insidan och en för utsidan. Återvinningsprocessen inleds med att freonet samlas in. 
Värmeväxlare och kompressor tas bort, och värmeväxlaren krossas. Koppar och aluminium 
sorteras genom en vibrationsutrustning, och återanvänds i delar till värmeväxlare. Järn 
återanvänds i delar till kompressorer. För att förhindra återanvändning av kompressorer på 
den kinesiska marknaden görs förstörande hål i dem.  

Återvinningsprocessen för kylskåp inleds med att externa plaster avlägsnas manuellt. 
Därefter samlas freonet i kompressorn in. Kylskåpet krossas och järn, koppar, plaster och 
uretanskum separeras i olika fraktioner. Återvunnet järn används i delar till kompressorer och 
plaster används bl.a. till basplattan i nya kylskåp. 

För uppdelning av polypropen och polystyren användes en form av centrifugering, som 
delar upp plasten beroende på om den är lättare eller tyngre än vatten. I fabriken finns 
ljustavlor som visar antalet enheter som ska återvinnas idag, hur många som har återvunnits 
idag, och hur mycket före/efter man låg för att bli klara under dagen. Mellan 500 och 800 
enheter av respektive produkt återvinns dagligen, se Figur 13. Även vikten på ingående 
produkter och utgående material vägs hela tiden för att utifrån detta få statistik över hur pass 
materialeffektiv återvinningsprocessen är. Denna information redovisas även in till METI. 

Återvinningsprocesserna utfördes på relativt automatiserade linor, dock var det 
arbetsintensivt. Fabriken och processerna var välstrukturerade. De stora volymerna jämfört 
med Sverige möjliggör mer automatiserade processer. Ett uttalat mål var att minska antalet 
olika plastsorter för att underlätta materialåtervinningen. METEC ansåg att det troligtvis 
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skulle bli lagstiftat att återvinna TV-apparater med LCD- och plasmateknik i framtiden. 
Återvinningen kommer troligen att ske i den besökta fabriken. Mer information, se länk14. 

8.3. Mitsubishi Electric – Hyper Cycle Systems Corporation (HCS) 
 

Organisation:  Mitsubishi Electric – Hyper Cycle Systems Corporation 
Plats: Tokyo 
Rapportör Rickard Svensson 
Namn Titel Telefon Mail 

Manager, 
Engineering section 

+81-3-3218-
6029 

Ueno.Kiyoshi@ea.MitsubishiElectric.co.jp Kiyoshi Ueno 

Mitsubishi Electric Corporation 
Manager, recycling +81-3-3218-

6025 
Fujisaki.Katsumi@dc.MitsubishiElectric.co.jp Katsumi Fujisaki 

Mitsubishi Electric Corporation 

 

Sedan 1999 har HCS sysslat med återvinning av hushållsprodukter och kontorsutrustning 
såsom monitorer och kopiatorer. Under de senaste åren har de återvunna mängderna generellt 
sett ökat vid fabriken. Idag har de cirka 100 anställda och den årliga återvinningskapaciteten 
är drygt en miljon enheter. Alla ingående produkter vägs och även utgående material vägs och 
statistiken skickas till METI. 

Ungefär 40 procent av den totala kostnaden för fabriken utgjordes av personalkostnader. 
Tekniknivån i fragmenteringsprocesserna vid HCS var jämbördig med METEC:s. Lokalerna 
var något fräschare och arbetsmiljön bedömdes vara något bättre än på METEC. Dock var 
också återvinningen vid HCS mycket arbetskraftsintensiv. Vid HCS utfördes något mindre 
demontering av produkterna. Ett problem som uppmärksammades var kylskåp med matrester 
som möglar på sommaren, vilket ger obehaglig lukt och gynnar mikroorganismer. I Figur 25 
och Figur 26 ges en översikt av återvinningsprocesserna vid HCS (tyvärr finns det inte bättre 
bilder). Figur 27 till 32 ger olika exempel från återtillverkningen. För mer info, se länk15.  

 

Figur 25. Processer för återvinning av TV-apparater, tvättmaskiner, 
luftkonditioneringsapparater, kylskåp och kontorsutrustning vid HCS. 

                                                 
14 www.matsushita.co.jp/environment/metec/ (2006-01-26) 
15 www.h-rc.co.jp (2006-01-26) 
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Figur 26. Shredding och separationsprocesser vid återvinnings centret i 
Higashihama.  

  

Figur 27. Burar som används för transport av hushållsprodukter vid HCS. 
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Figur 28. Löpandeband demontering av luftkonditioneringsapparat. 

  

Figur 29. Ljustavla som visar antalet enheter per dag som ska återvinnas (700), 
antalet återvunna enheter (67), och hur man ligger till gentemot planerad 
återvinningstakt (-107). 
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Figur 30. Bilden visar hur man behandlar luftkonditioneringsapparater. Trots att 
det finns rullband så verkade arbetsmiljön inte så bra och det krävdes en hel del 
manuellt tungt fysiskt arbete för att hantera objekten.  

 

Figur 31. Även bildskärmshanteringen var trots stor volym ganska arbetsintensiv 
och det krävdes en hel del tunga lyft.  
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Figur 32. Plasten från kylskåp och frysar fragmenteras och det erhållna materialet 
används delvis till nya kylskåp och frysar.  

8.4. Återföring av kunskap 
Vid studiebesöka på återvinningsföretagen så fram kom det att de tar emot en hel del 
ingenjörer från nyutvecklingen samt att dessa även får vara med och arbeta och därmed lära 
sig handfast hur återtillverkning går till och vilka problem som kan finnas. Det individuella 
producentansvaret verkar gynna denna typ av återkopplingen till nykonstruktionen då en mer 
återvinningsanpassad produkt har en direkt koppling till det egna företagets lönsamhet.  

Figur 33, Figur 34 och Figur 35 visar tre exempel på hur man utifrån återförd kunskap från 
återtillverkningen har förbättrad och gjort produkterna lättare att återvinna. En ytterligare 
viktig faktor som man aktivt arbetar med är att minska antalet olika typer av plast som 
används i produkterna, Ambitionen är att gå ner till ett tiotal olika typer. Fördelarna med 
denna strategi är dels att kunna optimera och förbättra plaståtervinningsprocesserna då man 
får större och mer homogena volymer. En annan fördel är att större volymer och mer 
homogen plast är att det kommer bli lättare att återföra plasten till nyproduktion. Det framkom 
även andra fördelar förutom de återvinningsbaserade aspekterna, t ex minskad risk vid inköp 
av plast, minskad kostad för inköp och större konkurrens pga mindre olika varianter och 
därmed minskat pris..  
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Figur 33. Ett exempel på en åtgärd som genomförts efter det att ingenjörerna har 
fått återkoppling om hur demonteringen går till och kan underlättas. 

 

Figur 34. För att underlätta demonteringen så byggs brytpunkter in redan vid 
tillverkningen.  

 

Figur 35. De två bilderna exemplifierar hur man inte bara har minskat den nya 
flatscreen teveapparatens energiförbrukning utan man har även sett till att 
underlätta framtida återvinning.  
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8.5. Slutsatser 
Återvinningsprocesserna vid de två besökta fabrikerna var arbetskraftintensiva och 
arbetsmiljön var ibland undermålig. En stor skillnad mellan återvinningssystemen för 
hushållsprodukter i Sverige och Japan är producentansvaret. I Sverige är det ett gemensamt 
producentansvar, medan man i Japan har lagt ansvaret mer på företagsnivå. En fördel med 
systemet i Japan är att det gynnar individuella företagssatsningar på miljöanpassad 
konstruktion av produkter, då man i slutänden har ansvaret för att återvinna sina egna 
produkter.  

Det individuella producentansvaret verkar även gynna återkopplingen av kunskap tillbaka 
till konstruktörerna och drivkrafterna för detta blir även större då man kan få del av vinsterna i 
de demonteringsbesparande åtgärder som man inför i nya produkter.  

Förutom höga återvinningsnivåer poängterades att ”Design For Environment” (DFE) är en 
viktig del för att skapa ett hållbart samhälle. Japan har mycket större volymer av 
hushållsprodukter än Sverige och därför finns gynnsammare förutsättningar för ett 
individuellt producentansvar.  
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9 Osaka University 
Organisation:  Osaka University 
Plats: Osaka 
Rapportör Erik Sundin 
Namn Titel Telefon Mail 

Professor +81-6-6879-7260 umeda@mech.eng.osaka-u.ac.jp Yasushi Umeda 

Department of Mechanical Engineering, School of Engineering. 

9.1. Life Cycle Engineering Lab 
Vår intervjurespondent Yasushi Umeda disputerade i Tokyo och tog anställning som 
professor på Osaka University i februari år 2005. Idag leder han ett forskningslaboratorium 
“Life Cycle Engineering Lab16” med 4 forskarstudenter. Forskarna i laboratoriet forskar 
huvudsakligen inom följande två projekt: 

• “Recycling systems within the Asia region” (sponsrat av Japans regering) 

• “DFE-practices in JPN electric companies”. (hur de använder DFE-metoder) 

• Det finns ca 40 000 studenter på Osaka universitet varav 130 civilingenjörer 
utexamineras varje år inom Maskinteknik. Yasushi har forskarerfarenheter inom 
ecodesign och återtillverkning.  

 

Figur 36. Diskussion med Professor Yasushi Umeda 

                                                 
16 Mer information finns på: www-lce.mech.eng.osaka-u.ac.jp (2006-01-26) 
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9.2. Frågeställningar 
Under diskussionen med Yasushi ställde vi en del diskussionsfrågor rörande ecodesign och 
återtillverkning. Dessa områden valdes eftersom vi var intresserade av dem och att professor 
Umeda hade kunskap inom områdena. Följande sex frågor ställdes och följande svar fick vi av 
honom. 

Trender inom DFE forskning och användande 
Professor Umeda nämnde följande trender inom den japanska DFE forskningen: 

• LCA-utväderingar lämnas till förmån för mera konstruktionsfrågor. 

• Mer fokus på “get rid of products” d.v.s. funktionsförsäljning (product service 
systems). 

• Den lyckade tillverkningen hämmar dock övergången till funktionsförsäljning.  

• Mer ekonomiska och sociala aspekter tas upp i LCA-arbetet.  

• Internationella återvinningsnätverk. 

Vilken typ av återtillverkning finns i Japan idag? 
Följande produkter och företag utför återtillverkning enligt professor Umeda i Japan idag: 

• Kopiatorer – Ricoh 

• Engångskameror – FUJI Film 

• Begagnade datorer – NEC, IBM säljer dem som “refurbished”. 

• Bildelar – liten men ökande marknad. Exempelvis “alternators”, startmotorer – Denso,  

• Motorer – Nissan (prototypnivå) 

Vilka är de japanska återtillverkarnas drivkrafter? 
Umeda nämnde här att man utför ej återtillverkning om det ej ger vinst. I första hand går man 
på ekonomin och i andra hand på miljön. Dessutom spelar möjligheterna till insamling också 
stor roll. 

Vilka nya typer av produkter kommer att börja återtillverkas? 
Begagnade bildelar och datorer. Ett hinder med utvecklingen är dock att det saknas nätverk av 
återtillverkare i Japan likt de som finns i USA. 

Hur ser trenderna ut för återtillverkningsvolymerna i Japan? 
Återtillverkningsvolymerna kommer att öka, framförallt när det gäller produkter såsom 
bildelar, datorer, vitvaror och byggnadsmaskiner. Mycket kan gå på exportmarknaden 
eftersom det finns nivåskillnader i BNP mellan Japan och kringliggande länder. 

Används funktionsförsäljning i kombination med återtillverkning? 
Ricoh använder funktionsförsäljning i kombination med återtillverkning för sina kopiatorer. 
Kopiatorerna är av olika typer och har olika priser varav en del exporteras till Kina. Xerox, å 
andra sidan, använder begagnade komponenter i sina nytillverkade kopiatorer. Matsushita 
hyr ut lysrör som är mer robust konstruerade till exempel till Tokyo Disneyland, se Figur 37. 



49 

Uthyrning Insamling Återvinning 
 

Figur 37. Matsushita’s affärsmodell för lysrör. 

9.3. Slutsatser 
På Life Cycle Engineering Lab vid Osaka universitet bedrivs forskning om ecodesign samt 
återtillverkning. Trenderna i Japan inom återtillverkning är att volymerna och 
produktområdena ökar. Det finns en marknad för återtillverkade produkter bl.a. i de 
kringliggande länderna som har lägre BNP. Detta kan dock skapa en negativ miljöpåverkan 
som professor Ueno på Mitsubishi Electric varnade för (se kapitel 7). De japanska tillverkarna 
ser dock ekonomiska och miljömässiga fördelar med sin återtillverkning. 

9.4. Material  
Han försåg oss med följande sju artiklar: 

• “Development of Life Cycle Scenario Description Support Tool” (EcoDesign – 2005) 
av Toshihiko Torii, Yasushi Umeda och Sinsuke Kondoh. 

• “Proposal of Decision Support Method for Life Cycle Strategy by Estimating Value 
and Physical Lifetimes –Case Study-” (EcoDesign – 2005) av Yasushi Umeda, 
Takayuki Daimon och Sinsuke Kondoh. 

• “Development of design methodology for upgradeable products based on function-
behaviour-state modeling” (2005) av Yasushi Umeda, Sinsuke Kondoh, Yoshiki 
Shimomura och Tetsuo Tomiyama. 

• “Proposal of “Marginal Reuse Rate” for evaluating reusability of products” (ICED – 
2005) av Yasushi Umeda, Shinsuke Kondoh och Takashi Sugino. 

• “Proposal of Life Cycle Design Support Method using Disposal Cause Analysis 
Matrix” (ICED – 2003) av Yasushi Umeda, Kunihiko Hijihara, Masafumi Oono, 
Yasunobu Ogawa, Hideki Kobayashi, Mitsuro Hattori, Keijiro Masui och Akira 
Fukano. 

• “Study on life-cycle design for the post mass production paradigm” (2000) av Yasushi 
Umeda, Akira Nonomura och Tetsuo Tomiyama. 
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10 E-square Inc 
Organisation:  E-square Inc. 
Plats: Huvudkontoret i Tokyo 
Rapportör Johan Östlin och Erik Sundin 
Namn Titel Telefon E-post 
Peter David Pedersen Vd +81 357 776 730 pdp@e.squareinc.com 

10.1. Introduktion 
Onsdagen den 14 december besöktes den japanska konsultbyrån E-Square Inc. Företaget 
specialiserar sig på konsultverksamhet inom miljöområdet och då i ett brett perspektiv. 
Företagen de samarbetar med är några av de internationellt välkända. Tidigare har deras 
huvudverksamhet varit att skriva olika typer av miljörapporter. Men den marknaden börjar bli 
mättad med många aktörer, vilket gör att E-square försöker gå in på andra mera innovativa 
områden. De utför marknadsundersökningar inom nya miljötrender.  

Syftet med vårt besök hos konsultbyrån E-square Inc, var att få en bild av de trender som 
finns i Japan, och då inom miljöområdet.  

10.2. Diskussionsresultat 
Vid mötet framkom att de japanska företagen jobbat mycket med frågor gällande “Design for 
Environment”. Här tycker de att de nått en hög nivå och har svårt att förbättra sig. En annan 
punkt som framkom var att principen med Green Marketing, det vill säga att företag 
marknadsför sig och sina produkter som miljövänliga inte har fungerat så bra som företagen 
hoppats.  

En trend som har ökat den senaste tiden är LoHaS (Lifestyle of Health and Sustainability). 
LoHaS utvidgar principen om att marknadsföra på miljövänlighet till att även inkludera andra 
aspekter, att erbjuda något mer och personlighetsnära. LoHaS-principen bygger på andra 
värderingar som att produkterna ska vara nyttiga för dig själv både för kroppen och den 
omgivning man som människa lever i. I princip är en breddning av konceptet bra för miljön, 
även bra för dig själv. Idag är det c:a 29 procent av den japanska befolkningen som lever 
enligt LoHaS d.v.s. 36 miljoner människor (0.29 x 125 milj. = 36 milj.). 
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Figur 38. Diskussion med Peter David Pedersen på E-square Inc. 

Ett exempel på vad personalen på företag kan göra för att vara mer LoHas och mer 
miljömedvetna är att klä sig enligt CoolBiz och/eller WarmBiz. CoolBiz innebär att man på 
sommaren jobbar utan kavaj och slips. Detta innebär att man inte behöver luftkonditionera 
lika mycket, något som leder till minskad energianvändning och därmed till minskad 
miljöpåverkan.  På motsvarande sätt kan man ha mer kläder på sig under vinterhalvåret för att 
minska uppvärmningen av exempelvis kontorsbyggnader. Dessa begrepp har blivit populära i 
den Japanska företagsmiljön.  

Ett annat ämne som diskuterades var hur utbredd funktionsförsäljning var. Här var 
uppfattningen från företagets sida att det fanns företag som sysslar med sådan verksamhet 
men att det är svårt att sälja in konceptet med att inte äga själva produkten. Idén tycker de är 
bra men stället för att fokusera på att ägandet måste vara bundet hos producenten så bör 
system byggas som liknar funktionsförsäljning och uppför sig så fast ägandet fortfarande går 
vidare till kunden. Detta kan vara en nyckelfaktor för att få sådana system att fungera, då 
känslan av ägande är stark hos privatkonsumenter.  

Peter nämnde även följande “cradle-to-cradle”-tänkande där man tänker sig att materialet 
från den biologiska cykeln för en tid lånas ut i den tekniska livscykeln: 

Products 
of 

Service 

Products 
of 

Consumption 

 

Figur 39. Cradle-to-cradle-tänk enligt Herman Miller. 

Till den tekniska livscykeln använder man sig av ett “Suistainable Design Protocol” i vilket 
man använder sig av konstruktionsstandarder (Common Design Standards). Detta för att 
bemöta Japans återvinningslagar. 
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En trend hos japanska tillverkare är även att använda sig av materialpooler “Intelligent 
Material Pooling”. Om man kombinerar detta med definierade användartider (Defined Used 
Period) så blir materialflödena enklare att planera. 

I dagens Japan är det viktigt att profilera sig med att skapa mervärde till sina produkter. 
Överst på listan ligger: “What is more with the new concept?” och nederst på 
prioriteringslistan ligger “What is less with the new concept?”. 

10.3. Slutsats 
Den japanska utvecklingen inom miljökonsultområdet är intressant att studera. Specifikt kan 
nämnas de nya trenderna i konsumentbeteenden och hur företag försöker följa dessa trender. 
Den japanska marknaden verkar delvis vara mättad av nya fysiska produkter och man 
eftersträvar det mervärde som produkterna kan ge. Kan man stämpla produkten som LoHaS 
så ger det marknadsmässiga fördelar för den typen av målgrupp. 
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11 Slutsatser 

11.1. Faktainsamlingen 
Ett återkommande problem vid studier av japanska företag, myndigheter och organisationer är 
den språkbarriär som finns. Denna språkbarriär finns i två former, dels den skriftliga och dels 
den muntliga.  

De flesta har väldigt lite information på engelska och det lilla som finns är ofta ganska 
övergripande, kortfattat och faktafattigt. Detta gör att det är svårt att få en bredare bild och att 
kunna verifiera en del av den muntliga information som erhålls. Samtidigt är vår erfarenhet att 
många japaner är duktiga på att läsa och skriva engelska så de borde kunna, om de vilel, 
publicera mera på engelska. Vid vårt besök framkom att det verkar som japanska företag, 
myndigheter och organisationer har börjat inse att de har mer att vinna på att i högre grad 
publicera på engelska. På så sätt kan de få mer internationell ”input” på sitt arbete och det 
faktum att de i hög grad påverkar andra länder gör att de för att förespråka sina egna strategier 
publicerar så att deras miljöarbete sprider sig och att utländska konsumenter blir mer 
intresserade av miljöanpassade produkter.  

Japaner är ofta mycket försiktiga och reserverade när de pratar engelska. Detta gör att det 
ofta är svårt att få fram nyanser och mer uttömmande svar. Förutom detta så är japaner ofta 
reserverade när det gäller att uttala sig om jobbrelaterade områden som inte helt faller inom 
deras ansvarsområde. Detta trots att de ofta känner till hur det ligger till. Konsekvensen är att 
det ibland blir svårt att få en bild av verkligheten som man kan lita på och bilden kan ibland 
bli lite motsägelsefull. 

11.2. Japanska återvinningssystem 
Våra slutsatser är att Japans återvinningssystem är intressanta och då främst när det gäller 
strukturen och samarbetet mellan myndigheter och industrin.  

Japans återvinningssystem styrs av ett antal faktorer. En viktig faktor är självklart de stora 
volymerna som hanteras per år. Volymfördelarna gör att man kan bygga upp specialiserade 
och mer optimerade system som därmed kan få en högre grad av högvärdig återvinning, d.v.s. 
mer renodlade fraktioner. De stora volymerna underlättar även för avsättningen av material då 
de stora volymerna innebär att det finns tillräckligt flöde av material för att kunna basera en 
produktion av nya produkter baserat på det återvunna materialet.  

En annan viktig faktor är de, jämfört med Sverige, relativt korta transportavstånden. 
Fördelen jämfört med Sverige minskas dock p.g.a. att Japan har en mängd vägtullar samt att 
japanska lastbilars maximalvikt är lägre än i Sverige. Detta gör att transporterna blir relativt 
dyra.  
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Den redan idag mycket höga deponiavgiften i kombination med den akuta bristen på 
deponier gör, i kombination med ökade råvarupriser att företagen har högre ekonomiska 
incitament att hitta lösningar som innebär en ökad materialåtervinning.  

HARL-lagstiftningen har även en tydlig påverkan på företagens agerande inom 
återvinningsområdet. Detta märks inte minst på hur de har anpassat sina produkters fysiska 
utformning och materialsammansättning för att underlätta återvinningen. Det framkom bl.a. 
att företagen håller på att se över hur många olika plastmaterial som de i dag använder för att i 
framtiden kunna minska dessa så att de plaster som används får större volymer och därmed 
gör att man kan ta fram mer anpassade och optimerade återvinningsprocesser för dessa 
material. Ett minskat antal plaster kommer även att underlätta för företagen att återanvända 
plasterna i nya produkter.  

11.3. Japanska återtillverkningssystem 
Den stora inhemska marknaden av produkter ger stora möjligheter för japanska återtillverkare 
att få tillgång till använda produkter. Sedan en tid tillbaka har japanska företag återtillverkat 
engångskameror, kopiatorer, datorer på ett ekonomiskt föredelaktigt sätt. Det existerar en del 
forskning inom området för att utveckla produkter och processer för återtillverkning där 
ekonomin är den huvudsakliga drivkraften. 

Bilsektorn är en del som har ökat och spås en ljusare framtid inom japansk återtillverkning. 
I andra länder, främst USA, har återtillverkning av bildelar existerat som en av de största 
industrisektorerna. Det intressanta med den japanska återtillverkningsindustrin är att det 
främst är originaltillverkarna som återtillverkar sina egentillverkade produkter. Detta ger stora 
fördelar gällande produktkännedom och erfarenhetsutbyten i jämförelse med att ett oberoende 
företag skulle återtillverka produkten. På samma sätt som för de produkter som återvinns 
enligt HARL kontrolleras en större del av produkternas värdekedja av en och samma aktör. 
Detta medför större möjligheter till ekonomiska och miljömässiga vinster. 
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