
 

     

 

 

 
Secure Collect utmaningen till 
minimeringsmästarna  
Urban mining & 25 miljoner mobiler  
 
I alla elektroniska prylar vi använder, finns det såklart massor av olika komponenter. 
Vissa är svårare än andra att producera. Här pratar vi framförallt gruvdrift och 
väldiga höga utsläpp per producerad produkt. Ungefär 75% av utsläppen som våra 
elektronikprylar genererar, kommer från just brytning av jungfruliga material, 
alltså metaller. Därför är det såklart oerhört viktigt att vi också återvinner alla dessa 
material. Så att de komponenterna och metallerna, kan få ett nytt liv, din telefon 
kan bli någon annans nya dator. Ett första steg till en cirkulär ekonomi och ett stort 
steg för att minska utsläppen av vår konsumtion av just elektronik.  
 
Så, hej! Och nu kommer vi in på själva utmaningen!  
 

Hur många telefoner sa du?  
De undersökningar som gjorts om våra rutiner kring återvinning, visar att vi ofta 
lägger just denna typ av produkter (elektronik med minnesfunktion) i högar, 
undangömda i hemmet. Varför är det så, varför ligger uppskattningsvis 25 miljoner 
mobiltelefoner i lådor runt om i svenska hem? Är vi lata, eller oroliga för 
hanteringen av dessa produkter?  
 

Säg hej till Secure Collect!  
Vad händer när jag lägger någonting i Secure Collect-lådan? Jo, det här är en säker 
återvinning av elektronik med minnesfunktion. Om produkten kan återanvändas, 
rensas minnet med samma teknik som SÄPO använder, och produkten ”nollas” 
och får ett nytt liv. Annars, mals den ner i beståndsdelar, som sorteras och på så 
sätt, blir till helt nya produkter. Enkelt va!? 
 
 



 

     

 

 

Klara, färdiga, Secure Collect!  
Ni har redan samlat in och sorterat elektroniskt avfall, nu ska vi bara se till att det 
hamnar på rätt ställe. Själva tävlingen är enkel; att hitta en Secure Collect-låda och 
lämna in den elektronik som hör hemma där. (På www.secure-collect.com hittar ni 
er närmaste låda).  
 

UTMANINGEN!  
Ta en härlig bild, eller en helt vanlig bild såklart, när ni lämnar in ert elektroniska 
avfall, det är ju ändå början på deras nya liv, hos någon annan, i ny form! Bra jobbat! 
Om ni vill, använd #securecollect och såklart #minimeringsmästarna i sociala 
medier. Ta en screenshot på posten, eller använda bilden, och skickax ett mail till 
recipo@recipo.se  
 
Men innan ni skickar det mailet, så vill vi väldigt gärna höra vad ni tycker och tänker.  

- Var det svårt eller krångligt att komma till skott att faktiskt lämna in en 
mobil, laptop eller annan elektronik till en Secure Collect container? 

- Känns det tryggt att lämna ifrån sig elektroniken till en Secure Collect 
container?  

 

Utvärdering, omvärdering, bra jobbat och tack!  
Vi lämnar er med ett stort tack och några tankar att fundera kring. Just vad det 
gäller det cirkulära, hållbarhet och hur våra mönster ser ut: 

- Fanns det produkter i hemmet som aldrig, eller sällan använts? Skulle de 
passat bättre i en delningsekonomi, att vi lånar av varandra? Eller var de helt 
enkelt överflödiga?  

- Fanns det produkter som kunde lagas, eller vars livslängd kunde förlängas?  
 
Tack!  
Med varma hälsningar, 
Recipo  
 

http://www.secure-collect.com/
mailto:recipo@recipo.se

