
Batterier:
Inledning:
Att vi behöver bli bättre på att sortera här i världen är ingen nyhet. Man vet ju att det är bäst för oss 
alla om vi gör det, men vad jag tror är ett problem är att folk inte är medvetna om vad som 
egentligen är bra. Jag har därför bestämt för att informera folk om hur den värsta 
”återvinningsboven”, batterier, påverkar oss och vår planet. Jag vill informera om att det gör stor 
skillnad att återvinna dessa batterier.

Bakgrundsfakta om problemet:
Våran befolkning växer[1]. Vi konsumerar mer[2]. Under 1900-talet ökade uttaget av naturresurser 
dubbelt så mycket som befolkningen, som ökar exponentiellt. Rättvis är fördelningen inte av denna 
enorma konsumtion heller. I USA och Canada är den genomsnittliga konsumtionen av världens 
viktigaste resurser 25 ton medan det i Afrika bara är 4 ton varje år. Det verkar som att det t.ex. inte 
räcker med sina nya kläder, man måste köpa mera. Förutom att det tär på våra resurser släpps 
många gaser ut i tillverkandet av alla dessa produkter. I Sverige släpptes det år 2010 ut 1301676 ton 
koldioxid i pappersvaruindustrin[3]. 

Som det inte är nog att vi utvinner och tillverkar massa varor så sorterar vi inte heller tillbaka dem 
där dem hör hemma. Vi slänger allt i samma hög. Och vad blir konsekvenserna? Jo först och främst 
växer utsläpp av avgaser då man måste utvinna nytt material istället för att återvinna. Ur 1 ton 
återvunnet aluminium minskar man utsläppen med 10 ton. Man sparar 95% av energin om man 
återvinner aluminiumet[4].  Andra konsekvenser blir att gifter så som tungmetaller, t.ex. kvicksilver, 
sprids i naturen och rubbar balansen. Värst bland de värsta som gifter i naturen är batterier[5]. 
Batterier är en av uppfinning som kommer till hands i alla tillfällen där man vill ha med sig el. 
Därför är det viktig att vi sorterar just dessa batterier där de ska vara.

Vad innehåller dessa batterier då?
Vissa batterier innehåller mer tungmetaller än andra. Knappcellsbatterier innehåller oftast 
kvicksilver[6][7] och det är därför en prioritering att sortera dessa. Knappceller finner man oftast i ur, 
bilnycklar och andra små apparater i vardagen. Det är viktigt att vi inte ser på dessa produkter som 
små obetydliga ting, för det gör skillnad att sortera. Konsekvenserna kommer jag skriva sedan.

Kadmium finns oftast i de lite större uppladdningsbara batterierna[7]. Det är därför bra att använda 
dem om man sorterar dem efter att ha använt dem. Det gynnar både dig själv ekonomiskt och 
naturen. På 200 batterier tjänar man 4000 kr om man haft uppladdningsbara. Dock så har alla 
batterier en begränsad livslängd, något som man ska se upp för[8].

Bly och svavelsyra kan man finna i startbatterier så som bilbatterier och batterier för motorcyklar. 
Bly är väldigt farligt redan i små mängder[7].

Vad gör dessa tungmetaller?
Kvicksilver/Kadmium:
Kvicksilver  och kadmium är farliga toxiska ämnen. Kvicksilver bildar lätt  Hg+2 som mer än gärna, 
så som kadmium, binder sig till olika proteiner och blockerar svavel på det sättet[9]. De proteiner 
som är mest drabbade (alltså de proteiner som kvicksilver binder sig lättast till) är enzymer och 
receptorer. Enzymerna som påverkas styr oftast kroppens ämnesomsättning, metabolism[11]. Det 
leder till att kroppens energilager och katabolism (=nedbrytning) inte kommer att fungera lika bra. 
Om kvicksilver kommer in i cellerna kommer deras intracellerära funktioner och strukturer 



förstöras[10]. Mitokondrier är kroppens ”energikraftverk” och tillverkar ämnet ATP 
(adenosintrifosfat)[15] som förbränns i kroppens celler. Denna organell, är väldigt viktig i kroppens 
ämnesomsättning. Det är dessa symptom som t.ex. defekter på mitokondrier som kan skapa trötthet 
hos vissa som är förgiftade av kvicksilver. Utan energi blir man ju trött.

När kvicksilver sprids i naturen så dröjer det inte länge förrän de djuren och växterna längs nere blir 
drabbade. Och när bioterna (=djur och växter i en biotop) längst nere blivit drabbat tar det inte lång 
tid förrän resten av näringskedjan blivit drabbat. Desto längre upp, desto högre koncentration av 
kvicksilver/kadmium kommer man att hitta, precis som att man hittar högra halter och mer 
koncentrerade näringsämnen i maten desto längre upp man äter ifrån. Som topp av näringskedjan är 
därför mest drabbade. Vårt slöseri kan därför påverka oss människor allvarligt. Hursomhelst, för 
varje steg kommer koncentrationen att öka. Dessa gifter kommer alltså att bli en del av 
näringskedjan, det försvinner inte snabbt genom latrin eller urin.

Bly:
Bly kan likt de andra nämnda tungmetallerna rubba våran kropp genom att efterlikna och ersätta 
andra ämnen i våra komplexa molekyler. I nervsystemet kan bly på så sätt ersätta kalcium[12]. Ben 
är också väldigt utsatta för detta, då kalcium är en av de främsta beståndsdelarna av ben i bl.a. den 
mänskliga kroppen. Vid långvarig blyexponering kan symptom som försämrad minnesfunktion och 
fördröjd reaktionstid uppstå bland annat[13]. Vid mindre exponering av bly är det symptom som syns 
tydligast blodsbrist. När hemoglobin, kroppens transportskapslar av syre blir utsatt av bly, nästlar 
sig blyet in och tränger ut järnet[14]. Resultatet blir blodsbrist.

Metod:
Jag gjorde ett reklamblad med fakta och uppmaningar som skulle leda till att fler skulle återvinna 
batteri. Jag beskrev hur det ekonomiskt skulle vinna på det och vad som skulle hända om man 
fortfarande inte återvann sina batterier. Dessa reklamblad kopierade jag upp och la ner det i folks 
postlådor.
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Källförklaring:
1. Röstad som den bästa free reference sidan av American (ALA).
2. Må vara producerad av ett vänsterorienterat ETC men all fakta stämmer mer eller mindre på 

andra källor.
3. Producerat av Statistiska centralbyrån.
4. Återvinningsindustrier är en stor verksamhet och skriver antagligen inte fel.
5. Svenska dagbladet är en av Sveriges största tidningar.
6. -
7. Är Härryda kommuns officiella hemsida
10. Karin Öckert, som har hemsidan, är en erfaren tandläkare. Jag anser att hon är trovärdig för det. 

http://www.118100.se/foretag/96615020/ockert-karin
12. Serendip är sponsrat av flera skolor och institut och jag anser att deras fakta stämmer p.g.a. det
      http://serendip.brynmawr.edu/serendip/
13. Thorildsplans gymnasium har publicerat denna artikeln. En statlig gymnasieskola i Stockholm 

som jag anser är trovärdig p.g.a. det.
14. fof.se är hemsidan för en populärvetenskapsskrift och lär på så sätt likt alla andra skrifter som 

man köper ha överänstämmande fakta.

WIkipediaartiklar:
Alla wikipedia artiklar anser jag vara trovärdiga p.g.a dess referenser och deras bekräftanden fakta 
mässigt.
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