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D
en nya tekniken är fantastisk. Den 
erbjuder  oss  mycket  användbara 
verktyg  som  har  gjort  det  möj-
ligt för oss att ta stora kliv framåt 

inom  medicin,  byggnadskonst,  lärande  och 
kommunikation.  Men  tekniken  har  också 
sina nackdelar. 

När man  talar  om  dessa  nackdelar  fokuserar 
man ofta på “det dåliga användandet av tek-
niken”, ett felaktigt användande som kan vara 
förödande för människor: t.ex. för personer som 
blir beroende av Internet eller mobilanvändan-
de, arbetares stress över att regelbundet behöva 
anpassa sig till nya verktyg, förlorad mänsklig 
kontakt, osv. Alla dessa problem existerar, men 
det finns också andra problem som vi inte ger 
tillräcklig uppmärksamhet. Vi är inte medvetna 
om den påverkan tekniken har på samhället och 
på miljön. I den här artikeln reflekterar vi kring 
teknikens verkliga kostnad och vad vi kan göra 
för att minska den.   

������������������������������������

Har du hört talas om coltan?O Coltan är ett mi-

neral ur vilket  tantalit utvinns,  som i sin  tur 

är oumbärligt för att tillverka högteknologiska 

elektroniska produkter. Du har tantalit i din da-

tor, mobil, TV, iPod, i din digitala almanacka, 

din  tvättmaskin  och  även  i  bilen.  Problemet 

med  coltan  är  att  världens  största  coltanre-

serv (ca 80 %) finns i Demokratiska Republi-

ken  Kongo  och  utvinningen  av mineralet  är 

nära  sammanlänkat med  väpnade  konflikter, 

tvångsarbete  bland  krigsfångar  och  barn,  en 

katastrofal  påverkan  på  det  lokala  djur-  och 

växtlivet, hälsoproblem bland arbetarna p.g.a. 

svåra arbetsförhållanden, etc.1 Och utöver ut-

vinningen av själva råvaran är förädlingspro-

cessen mycket kostsam. Vi vill inte tråka ut dig 

med siffror, men uppgifterna nedan ger dig en 

uppfattning om vad det handlar om.  

För  att  tillverka  ett  chipO  med  32 MB  RAM-

minneO behövs ström som genererats av 1,6 kg 

fossila  bränslen,  72  gram  olika  kemiska  pro-

dukter, 3 200 liter vatten och 700 gram kväve. 

Allt detta för att framställa en produkt som vä-

ger 2 gram.2 

En av de mest anmärkningsvärda uppgifter-
na är att energin som krävs för att tillverka 
detta chip uppgår till 41 megajoule (MJ), men 
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under  hela  sin  livslängd  (4  år)  konsumerar 
det bara 15 MJ. Med andra ord går 63 % av 
energiförbrukningen i detta chips livscykel åt 
för att tillverka det! 

Om  vi  dessutom  tar  med  den  mänskliga 
faktorn  i  beräkningen  sker  den  största  de-
len  av  tillverkningen  i  länder  som Mexiko, 
Filippinerna  eller  Kina,  där  lönenivåerna  är 
låga, där arbetstiderna ofta är oreglerade och 
där  fackföreningar  är  så gott  som otillåtna. 
Många av de produkter  som behövs  för  att 
tillverka en dator (mineraler och olika sorters 
plaster) är väldigt giftiga och även om det är 
de  personer  som  sätter  ihop  datorerna  som 
utsätts för dessa gifter är riskerna ännu större 
med dessa ämnen när datorn skruvas isär.  

����������������������������
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Elektroniskt avfall, eller el-avfall, är ett stän-
digt  växande  problem.  Det  första  vi  måste 
komma  ihåg när vi  ska göra oss av med en 
dator är att lämna in den till någon av kom-
munens  insamlingscentraler  (avdelningen för 
el-avfall). Om datorn hamnar på den vanliga 
soptippen  kan  det  läcka  ut  ämnen  som  bly, 
kvicksilver, arsenik, kadmium och beryllium3, 
som både är förödande för miljön och för våra 
grundläggande mänskliga rättigheter.4

Förbränningen är ett annat problem. Koppar 
är en av de viktigaste katalysatorerna för bil-
dandet av dioxider och de digitala kretskorten 
innehåller  plaster  och  självutlösare  som  ger 
upphov till några av de farligaste dioxidbild-
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ningarna. Detta gör att förbränningen av dessa 
produkter har en oerhört stor miljöpåverkan. 

År 2008 samlades 8,7 miljoner ton el-avfall in 
i de 27 europeiska länderna5 och detta repre-
senterar 1 % av den totala mängden insamlat 
avfall. Det uppskattas även att denna siffra ska 
uppgå till 2 % i slutet av 2010.6 Men vad hän-
der med det elektroniska avfallet? Majoriteten 
av de rika länderna kan inte hantera sitt avfall 
på ett sätt som är förenligt med deras  lagar. 
Därför separerar de och återvinner vissa delar, 
medan de delar  som  innehåller  de  farligaste 
ämnena exporteras till utvecklingsländer, där 
miljö- och arbetarlagar inte är lika skarpa eller 
helt enkelt inte implementeras. 

Varje timme genereras 4 000 ton giftigt av-
fall i världen; majoriteten i USA, Europa och 
Japan. En stor del produceras också  i Kina, 
Indien och Pakistan.7

Ett paradigmatiskt  exempel  är Guiyuregio-
nen i Kina där det elektroniska avfallet har 
blivit den främsta näringen – och praktiskt 
taget  den  enda.  Befolkningen  tar  till  vara 
detta avfall utan ens den minsta kännedom 
om hur man hanterar riskavfall. T.ex. brän-
ner man sladdar för att utvinna det koppar 
som finns under plastbelägget, helt utan att 
använda skyddsmask. Avfallet  samlas nära 
floderna, vilket gör både luften, marken och 
vattnet  i området  till  de mest  förorenade  i 
hela världen. Djurhållning och  jordbruk är 
numera omöjligt i området på grund av all 
förorening.  Det  vatten  som  befolkningen 
dricker måste varje dag hämtas från Nanjin 
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som  ligger  tre  mil  därifrån.  Dessutom  har 
man mätt och funnit alarmerande halter av 
bly hos 80 % av barnen i området.8

����������������������������������

Datoranvändandet har också en kostnad. Un-
der 2007 stod informationsteknologin för 2 % 
av världens totala koldioxidutsläpp. Detta är 
lika mycket som flygindustrin.9 Av dessa pro-
cent står den storskaliga informationstekniken 
(stordatorer,  serverparker,  etc.)  endast  för  14 
%,  medan  persondatorer,  skärmar,  skrivare, 
etc. står för 49 %. En annan häpnadsväckande 
siffra är att återstående 37 % kommer från In-
ternettrafiken. Att skicka en mapp med foton 
eller att posta något på Facebook har en kost-
nad: informationen cirkulerar via modem och 
servrar som förbrukar mycket energi.  

Den  stora  mängden  energiförbrukning  går 
enkelt att minska genom ändrade vanor. Vi 
slösar  stora mängder energi, många gånger 
helt  utan  att  vara  medvetna  om  det.  Och 
många gånger är utbildning det bästa för att 
minska denna förbrukning. Genom att sätta 
datorn i viloläge varje gång vi låter den stå 
oanvänd i mer än en halvtimme kan vi mins-
ka  energiförbrukningen  drastiskt.  Att  inte 
skriva ut alla dokument, eller att inte skicka 
vidare  alla  roliga meddelanden vi  får  i  vår 
inkorg, sparar också energi.10

Men det finns ytterligare en dimension av håll-
barheten som vi ofta glömmer: det goda använ-
dandet av datorn. Vi måste vara medvetna om 
att många timmar framför datorn kan påverka 

vår  kropp  och  vår  hälsa.  Att  ha  ergonomisk 
kringutrustning, bra hållning, eller att hålla på 
arbetsmiljölagarna är viktigt för att inte dato-
rerna ska vara en börda för samhället. 

��������������������������

Det vi först och främst bör göra är att ta oss 
ur den mentalitet som säger att vi måste byta 
dator eller mobil stup i kvarten, trots att den 
nyare modellen är billig och  “ger oss mer”. 
Innan du köper en ny dator, tänk efter om det 
verkligen är nödvändigt, eller om det räcker 
med att du byter ut någon komponent i den 
du redan har för att få den att fungera bättre. 
Och om du verkligen behöver en ny dator så 
finns det många organisationer som samlar 
in datorer och skänker dem till utvecklings-
projekt eller samhällen med knappa resurser. 
Och om maskinen verkligen är trasig, ta den 
alltid till kommunens särskilda avfallscentral 
som plockar isär och tar tillvara på dess olika 
delar på rätt sätt. I vardagen kan du försöka 
minska  energiförbrukningen  och  även  för-
bättra din hälsa om du hushåller med ener-
gin på ett kontrollerat sätt. Det ligger i dina 
händer att se till att tekniken inte bara är an-
vändbar utan även hållbar.
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O, Se ordlista på s.48-4
9

TAGS / Coltan, elektroniskt
 avfall, giftigt avfall, m

änskliga rättigheter, en
ergi, ergonomi

DEBATT / Vilket är det egentl
iga priset på din dator

?

PEDAGOGISKA RESURSER / 4, 7, 8, 13, 22, 32, 
46, 51, 54, 55 (SE S. 4

0-43)

WEBQUEST / Barnsoldater: Konfl
iktresurser  

    cyberschoolbus.un.o
rg/childsoldiers/webqu

est/conflict_resources
.asp


