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Har du gammal IT-elektronik som ligger oanvänd på kontoret? Med vårt unika erbjudande 
blir du av med uttjänta produkter, som får nytt liv hos oss. Är dina produkter i så bra skick 
att de kan användas igen ger vi dem ett fortsatt liv hos en ny användare. Vi ser också till 
att återanvända komponenter i trasiga produkter - som minneskortet i mobilen eller  
skärmen i laptopen. Det som inte går att återanvända återvinner vi, så allt material kan  
få fortsatt liv. Att vi har återbruk och återvinning på samma ställe är en stor fördel för  
din säkerhet och för miljön.

Så här fungerar det

FÖRBERED
Det börjar hos dig. För att vi ska kunna återbruka produkten krävs att du:
• förbereder din utrustning genom att låsa upp enheter med lösenord (BIOS, MDM/DEP)
• stänger av “Hitta min iPhone” och raderar molntjänster
• i möjlig mån ser till att enhetens tillbehör är tillgängligt (exempelvis kablage)

PACKNING & TRANSPORT
Du packar själv eller anlitar oss för det. Beroende på mängden IT-elektronik erbjuder vi alternativen 
låsbart skåp som hämtas av oss eller låda som skickas som spårbar försändelse. Vi märker upp 
varje produkt så fort den anländer till vår anläggning och rapporterar den till dig, så att du vet att 
den är inlämnad och ligger i den cirkulära loopen.

KONTROLL
Vi gör en manuell bedömning av elektroniken för att se om den är i tillräcklig bra skick för
att återbrukas. Den bedömningen görs genom ett graderingssystem där vi bland annat går  
igenom skick och tillbehör.
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RADERING
Våra experter använder sig av programvaran Blancco, som raderar hårddiskar, flashminnen,
hård- och mjukvara. Du kan vara säker på att känslig information som koder och lösenord inte
kommer i orätta händer eller går inte att återskapa. Resultatet är GDPR-kompatibelt med  
garanterad och verifierbar dataradering och destruktion. Programvaran visar också om  
kamera, batteri eller andra delar i produkten är hela.

ÅTERBRUK
När dina produkter är kontrollerade och raderade på data förbereds de för återbruk hos en ny
användare – kanske en skola eller en enklare verksamhet. Innan återbruket fixar vi till skavanker 
och ser till att produkten ser ut nästan som ny. I de fall där hela produkten inte går att återbruka 
tar vi tillvara på komponenter, som till exempel grafikkort och skärmar. Teamet på Stena Recycling 
har koll på tillgång och efterfrågan ner på produktnummernivå. Det ger oss förutsättningar att 
optimera flödet av produkter och komponenter.

ÅTERVINNING OCH DESTRUKTION
När produkten inte kan återbrukas fler gånger demonteras den professionellt av våra experter,
säkert och tryggt. Metaller, batterier, plaster och kritiska komponenter sorteras och återvinns
på ett säkert sätt och återgår till det cirkulära flödet. 

Hör av dig till oss på cirkular.elektonik@stenarecycling.se.
Tillsammans ger vi din IT-elektronik fortsatt liv.


