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Sammanfattning 
Denna studie fokuserar på materialåtervinning av polymera material i form av hårda termoplaster och gummi från 
uttjänta fordonsdäck. Med anledning av låg och begränsad materialåtervinning, hög energiutvinning och delvis 
deponering av hårda termoplastfraktioner respektive uttjänta däck har det funnits behov att studera förutsättningar för 
ökad materialåtervinning. 
 
Syftet med denna explorativa studie har varit att undersöka möjligheter och förutsättningar för ökad 
materialåtervinning av hårda termoplastfraktioner och uttjänta däck. Detta övergripande syfte har uppnåtts genom en 
intervjustudie med respondenter vars företag använder återvunnen termoplast samt gummi från uttjänta däck i 
tillverknings- och bearbetningsprocesser. Möjligheterna för ökad materialåtervinning har även betraktats från en 
termodynamisk synvinkel.  
 
Företagens anledningar till arbete med materialåtervinning grundas i ekonomiska incitament men även miljöhänsyn. 
Förutsättningarna för ökad materialåtervinning återfinns i sorterade och ickekontaminerade, termoplastfraktioner 
samtidigt som en marknad för produkter tillverkade av gummi från uttjänta däck behöver utvecklas. Fraktionerna bör 
hållas isär och sorteras om de är blandade för att därmed inte begränsa materialens möjligheter till återvinning i nya 
produkter. Denna slutsats bekräftas även av termodynamiska principer.  Framtidsperspektivet kännetecknas av 
förhoppningar om mer tillgängligt material och mindre råvarukostnader. Ökade mängder termoplaster betraktas i 
framtiden härstamma från uttjänta personbilar. Tillverkning av fordonskomponenter, baserade på gummi från uttjänta 
däck, kan i framtiden vara ett alternativ inom bilindustrin. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie fokuserar på materialåtervinning av polymera material i form av hårda 
termoplaster och gummi från uttjänta fordonsdäck. Med anledning av låg och begränsad 
materialåtervinning, hög energiutvinning och delvis deponering av hårda termoplastfraktioner 
respektive uttjänta däck har det funnits behov att studera förutsättningar för ökad 
materialåtervinning. 
 
Syftet med denna explorativa studie har varit att undersöka möjligheter och förutsättningar för 
ökad materialåtervinning av hårda termoplastfraktioner och uttjänta däck. Detta övergripande 
syfte har uppnåtts genom en intervjustudie med respondenter vars företag använder 
återvunnen termoplast samt gummi från uttjänta däck i tillverknings- och 
bearbetningsprocesser. Möjligheterna för ökad materialåtervinning har även betraktats från en 
termodynamisk synvinkel.  
 
Företagens anledningar till arbete med materialåtervinning grundas i ekonomiska incitament 
men även miljöhänsyn. Förutsättningarna för ökad materialåtervinning återfinns i sorterade 
och ickekontaminerade, termoplastfraktioner samtidigt som en marknad för produkter 
tillverkade av gummi från uttjänta däck behöver utvecklas. Fraktionerna bör hållas isär och 
sorteras om de är blandade för att därmed inte begränsa materialens möjligheter till 
återvinning i nya produkter. Denna slutsats bekräftas även av termodynamiska principer.  
Framtidsperspektivet kännetecknas av förhoppningar om mer tillgängligt material och mindre 
råvarukostnader. Ökade mängder termoplaster betraktas i framtiden härstamma från uttjänta 
personbilar. Tillverkning av fordonskomponenter, baserade på gummi från uttjänta däck, kan i 
framtiden vara ett alternativ inom bilindustrin. 
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INLEDNING 
Konsumtionen av jordens naturresurser ökar i takt med den ekonomiska utvecklingen och 
befolkningsutvecklingen.1 Uttaget av jungfruligt material ökar samtidigt som det 
konsumerade materialet inte försvinner utan omvandlas till mindre användbara eller 
hälsoskadliga former. Det globala hindret för återvinning hittills, som dock förändras i takt 
med ökande kostnader för deponering och avfallshantering, har varit ekonomisk effektivitet. 
För inte så länge sedan var det billigare att framställa nytt, jungfruligt material framför 
återvunnet. Ayres2 menar att synen på avfall är under förändring som istället för avfall 
kommer alltmer betraktas som en resurs.  
 
Det senaste decenniet har avfallsfrågorna spelat en viktig roll i Sverige och mycket kring 
avfallshantering har därför utvecklats sedan 1990-talets början.3 I kretsloppspropositionen, 
prop. 1992/93:180, definierades kretsloppsprincipen som innebär att: resurser som utvinns ur 
naturen skall, användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt omhändertas, med minsta 
möjliga resursförbrukning och utan skada för naturen.4 Producenter har tilldelats ett särskilt 
ansvar, att ta hand om uttjänta produkter efter användning på ett miljövänligt sätt, med det 
lagstadgade producentansvaret som idag omfattar förpackningar, däck, returpapper, bilar och 
elektriska samt elektroniska produkter.5  
 
Många av dagens miljöproblem har sitt ursprung i vilka material som används och framförallt 
hur de används.6 Linjära materialflöden, varor och produkter som länge strömmat genom 
industriella system och samhället till deponier, genomgår omstruktureringar i enighet med 
kretsloppsprincipen. Politiska regleringar, styrmedel och den rådande miljödiskursen med 
hållbar utveckling och miljöproblem i bakgrunden, där miljöhänsyn i förhållande till 
produkter och avfall är allt större, driver återvinningsindustrin och därmed en miljövänlig 
avfallshantering framåt.7 Detta är betydelsefullt för att en långsiktig hållbar 
samhällsutveckling ska vara möjlig att uppnå eftersom dagens produktion och konsumtion 
genererar stora mängder avfall.8 
 
Denna studie fokuserar på materialåtervinning av polymera material i form av hårda 
termoplaster och gummi från fordonsdäck. Plast, som kemiskt består av polymerer och olika 
tillsatser, är ett material som har många användningsområden i samhället.9 Fordon, VA-
system, elektronik och förpackningar är några nämnbara exempel där plast används i stora 
mängder. Återvinningsstatistik visar till exempel att endast 30 000 av 150 000 ton insamlad 
konsumentförpackningsplast, mjuka och hårda plastfraktioner, återvunnits under år 2006.10 
För industriella sektorer har under 2004 uppkommit cirka 146 000 ton plastavfall varv endast 
8 000 ton återvunnits.11 Ett avfallsflöde innehållande en mängd blandade materialavfall och 
olika plaster kräver många åtgärder för materialåtervinning.12  Visionen inom 

 
1 Ayres, (1997) 
2 Ibid. 
3 Naturvårdsverket, (2002) 
4 Ibid. 
5 Naturvårdsverket, (2004) 
6 Kretsloppsdelegationen, (1997) 
7 Falk-Tallén, (2001) 
8 Kretsloppsdelegationen, (1997) 
9 Krugloff, (1995) 
10 Plastkretsen, Återvinningsstatistik, (Online, acc: 2007-05-18) 
11 Naturvårdsverket, Återvinningsstatistik – EU: s avfallsstatistikförordning, (Online, acc: 2007-05-18) 
12 Neuendorff, (1999) 
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återvinningsindustrin är storskalig plaståtervinning som i framtiden blir ett alternativ till 
dagens energiutvinning.  
 
Sedan producentansvaret för däck infördes har det pågått en omfattande däckåtervinning i 
Sverige. Den i genomsnitt årliga insamlingen, cirka 68 000 ton uttjänta däck, används 
mestadels som bränsle inom värmekraftverk och cementindustrin samt inom infrastruktur 
såsom asfalt och bullervallar men även för regummering det vill säga återanvändning.13 
Materialåtervinning är ett område under utveckling och idag materialåtervinns mellan 10-20 
procent av den totala insamlingsmängden i form av pulver eller granulat i nya produkter.  

Syfte och anledning till studien 
Återvinningsföretaget Stena Gotthard AB erbjuder idag konceptet ”deponifri” vilket innebär 
att små och stora företag erbjuds helhetslösningar för miljövänlig återvinning av deras uttjänta 
produkter eller restprodukter från produktion.14 Med anledning av låg och begränsad 
materialåtervinning, hög energiutvinning och delvis deponering av hårda termoplastfraktioner 
och uttjänta däck har det funnits behov att studera förutsättningar för ökad materialåtervinning 
av de nämnda fraktionerna. Därav följer studiens syfte: 
 
Det övergripande syftet med denna explorativa studie är att undersöka möjligheter och 
förutsättningar för ökad materialåtervinning av hårda termoplastfraktioner och uttjänta däck i 
förhållande till avfallshierarkin, det vill säga hur dessa fraktioner skulle kunna flyttas ”uppåt” 
i avfallshierarkin från energiutvinning till materialåtervinning. Tanken är att detta 
övergripande syfte skall uppnås genom en intervjustudie med respondenter vars företag 
använder återvunnen termoplast samt gummi från uttjänta däck i tillverknings- och 
bearbetningsprocesser. Studien besvarar följande frågeställningar med utgångspunkt i 
respondenternas upplevelser: 
 

- Vilka är anledningarna till arbete med materialåtervinning av termoplaster och 
gummi från uttjänta däck? 

- Vilka är förutsättningarna för ökad materialåtervinning? 
- Vilka framtidsutsikter betraktas för ökad materialåtervinning?  
  

Inom ramen för denna studie har också ett termodynamiskt perspektiv valts för att diskutera 
möjligheterna för ökad materialåtervinning utifrån begreppen entropi och exergi. 

Avgränsningar 
Arbetsmiljö och aspekterna vid hanteringen av avfallsmaterial har inte behandlats. Likaså har 
organisatoriska aspekter liksom styrmedel för ökad materialåtervinning inte studerats.  
 
Avfallsflödena, innehållande termoplastfraktioner, har i studien omfattat både hushållsavfall 
och industriellt avfall i form av spill från produktion eller restprodukter. Fokus har legat på 
respondenter vars företag antingen bearbetar eller framställer produkter av återvunna, hårda 
termoplaster respektive gummi från uttjänta däck. Studien har därmed avgränsats till enbart 
hårda termoplaster och behandlar följaktligen inte mjuka termoplaster såsom krymp- och 
sträckfilm liksom härdplaster på grund av deras begränsningar för återvinning. Anledning till 

 
13 Svensk Däckåtervinning AB, Återvinningsstatistik, (Online, acc: 2007-05-18) 
14 Stena Metall, (Online, acc: 2007-05-18) 
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varför mjuka termoplaster inte studerats beror på att materialåtervinning av till exempel 
transportfilm fungerar relativt tillfredställande.15  

BAKGRUND 

Politiska regleringar, kretsloppsbegreppet och avfallshierarkin 
Efter FN konferensen i Rio De Janeiro 1992 utvecklades en kretsloppsproposition i Sverige 
med syfte att kretsloppsanpassa och effektivisera användningen av naturresurser och på sätt 
uppnå en ekologisk hållbar samhällsutveckling.16 Som ett resultat av kretsloppspropositionen 
bildades en delegation som utarbetade förslag om bland annat dagens gällande 
producentansvar och kretsloppsstrategier för material och varor som cirkulerar i samhället. I 
slutet av 1990-talet tillkom nationella miljökvalitetsmål men även Miljöbalken vars allmänna 
hänsynsregler är ett annat incitament för kretsloppsprincipen och syftar till hushållning med 
råvaror och energi samt ökad återanvändning och återvinning.17 
 
1990-talets initiativ och arbete gällande kretsloppsanpassning resulterade i att Sveriges 
riksdag antog 2001 en strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp, även kallad för 
kretsloppsstrategi, som bland annat omfattar åtgärder för en avfallshantering med inriktning 
mot återvinning.18 Denna strategi skall även komplettera nationella miljökvalitetsmål såsom 
Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, God bebyggd miljö och 
Skyddande ozonskikt. Tanken är att materialflöden och produkter från råvaruutvinningen och 
produktionen till slutligt omhändertagande skall omfattas. Ett ekologiskt omhändertagande av 
avfall är ett sätt att uppnå ett giftfritt och resurssnålt kretslopp.19 Centralt betonar regeringen i 
kretsloppsstrategipropositionen att:  
 

”För att uppnå ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp krävs att 
användningen och förvaltandet av samhällets resurser inklusive avfallet sker på ett 
hållbart sätt. Detta innebär bland annat att genereringen av avfall inte bör öka 
samtidigt som avfallets farlighet minskas och att avfallet i största möjliga 
utsträckning nyttiggörs som en resurs.” 20 

 
Vidare framhåller regeringen att avfall kan betraktas både som resurs och miljöproblem. Den 
ökande konsumtionen i samhället genererar mer avfall vilket kräver åtgärder av olika slag. 
Den första åtgärden riktas mot minimerad uppkomst av avfall och i andra hand skall, avfallet 
som betraktas som resurs, utnyttjas med minsta påverkan på natur och människans hälsa.21 
Detta eftersom hanteringen och bearbetningen av avfall medför ytterligare påverkan på miljön 
beroende av slutligt omhändertagande. Dessa resonemang angående hur avfall skall hanteras 
grundas huvudsakligen i den avfallshierarki som EU: s medlemsländer enats om.  
 
EU kommissionen har definierat ramar och rangordnat avfallshanteringen genom 
grundläggande mål i en så kallad avfallshierarki.22 Tanken är att minskad uppkomst av avfall 
skall prioriteras allra högst. Denna förebyggande nivå följs av återanvändning, 

 
15 Ählström, (2005) 
16 Roth & Eklund, (2000) 
17 Naturvårdsverket, (Online, acc: 2007-04-22), ”Styrmedel för en hållbar avfallshantering” 
18 Prop., 2002/03:117 
19 Ibid. 
20 Prop., 2002/03:117, sid. 16 
21 Ibid. 
22 Prop., 2002/03:117 
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materialåtervinning samt energiutvinning. Slutligt bortskaffande i form av deponering är den 
nivå i avfallshierarkin som bör minimeras och därmed prioriteras minst i avfallshierarkin.23  

Materialåtervinning 
Produktionen av polymera material är i ständig utveckling. I Sverige uppskattas produktionen 
av polymera material vara cirka 1,5 miljoner ton under år 2000.24 Plaster delas vanligen upp i 
tre områden, volymplaster, konstruktionsplaster och härdplaster där volymplaster och 
konstruktionsplaster är såkallade termoplaster.25 Dessa står för ungefär 80 procent av 
plastproduktionen och följs av cirka 10 procent härdplaster samt mindre än 10 procent av 
gummi. De största termoplasterna är LowDensity/HighDensity-Polyetylene (LD/HD-PE), 
Polypropylen (PP), Polystyren (PS) samt Polyvinylklorid (PVC) och dessa står tillsammans 
för 75 procent av termoplastproduktionen.26  
 
Termoplasterna är kemiskt enkelt bundna och kan därmed teoretiskt sett återvinnas relativt 
enkelt genom uppvärmning och ny formgivning.27 Innan omsmältningen och bearbetningen 
brukar plasterna sorteras och malas till lämpliga storlekar för att sedan tvättas och torkas.28 I 
dessa sammanhang brukar kvaliteten och den återstående livslängden vara ett problem 
eftersom dessa är svåra att bedöma. Klason och Kubát29 menar att kvaliteten på återvunna 
plastfraktioner beror primärt av mängden föroreningar i form av smuts, matrester och 
kemikalier, avvikande plaster, åldringsstatus samt särskilda tillsatser. Författarna menar 
vidare att plastfraktioner är nästintill aldrig blandbara med varandra och skulle vid eventuell 
blandning utgöra ett inhomogent material där mekaniska egenskaper, såsom smältning och 
bearbetning, begränsas avsevärt.  
 
Insamlade plastfraktioner kan delas i tre grupper, homogent produktionsspill, sorterade 
produkter som tjänat ut samt blandade plastfraktioner.30 Den första gruppen homogent 
produktionsspill benämns även för primär materialåtervinning medan sorterade produkter och 
blandade fraktioner är typer som kallas sekundär återvinning.31 Poängterbart är att både 
primär och sekundär materialåtervinning brukar inom dessa sammanhang förknippas med 
materialåtervinning.32 Nedan följer en vidarebeskrivning av ovannämnda plastgrupper som 
baseras på Klason och Kubát33.  Homogent produktionsspill är i allmänhet relativt fria från 
föroreningar och andra plastmaterial där åldern inte påverkats. Sådant material tillhör den 
första gruppen och mals ner vanligtvis igen samt smälts på nytt vid plasttillverkande företag. 
Produktionsspill brukar oftast förekomma i formsprutningsindustrin i form av kassation och 
ingöt, det vill säga material som kvarstår i gjutningskanalen efter avslutad formsprutning. Ett 
sådant produktionsspill avviker inte speciellt mycket från nyvara vilket innebär att det 
värderas till ett bestämt värde och kan säljas som handelsvara. Sorterade produkter brukar 
vanligen vara åldrade och förorenade under användningsstadiet. Beroende på hur sorteringen 
utförts brukar det finnas små mängder föroreningar och avvikande plastsorter i 
sammansättningen. Sorterade produkter som tjänat ut behöver vanligen övervägas av 

 
23 Prop., 2002/03:117 
24 Klason & Kubát, (2001) 
25 Naturvårdsverket, (1996) 
26 Klason & Kubát, (2001) 
27 Naturvårdsverket, (1996) 
28 Klason & Kubát, (2001) 
29 Ibid. 
30 Klason & Kubát, (2001) 
31 Kretsloppsdelegationen, (1997) 
32 Tall, (2000) 
33 Klason & Kubát, (2001) 
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ftast 
nergiutvinns.  

omärkta plastfraktioner tenderar att 
rekomma i en sammansättning av en specifik polymer.  

över hur fragmenterade däck kan användas i 
vägbyggnadssammanhang.42  

                                                

ekonomiska skäl och kostnadseffektivitet i förhållande till egenskaper som materialet 
förväntas ha efter sorterings- och rengöringsprocesser samt kostnader därtill. Blandade 
plastfraktioner brukar förutom åldring och föroreningar innehålla många avvikande 
plastsorter där sortering och rengöring är nödvändiga för att fraktionerna ska vara lämpliga för 
materialåtervinning. Klason och Kubát34 menar att plastfraktioner kan tekniskt sett innehålla 
5 procent av avvikande plastsort. Enligt författarna är blandade plastfraktioner 
återvinningsbara emellertid i enkla produkter. Materialets kvalitet medför betydande 
osäkerhet och olika tillsatser brukar användas i syfte att förbättra egenskaperna. Avancerade 
åtgärder kan vara kostsamma vilket resulterar i att osorterade uttjänta plastfraktioner o

35e
 
Enligt rapporter som behandlar materialåtervinning är enhetliga och torra fraktioner från 
handel och industri väl lämpade för materialåtervinning.36 Däremot får blandat material, 
kontaminerat med smuts och föroreningar likt den från hushållsavfall, reducerat värde 
eftersom ytterligare behandling såsom sortering och rengöring krävs för att åstadkomma en 
användbar kvalitet. Kostnaden för insamling, sortering, rengöring och regranulering av sådana 
fraktioner blir då högre än framställning av jungfrulig råvara. Plaster har olika smältindex och 
är därmed termodynamiskt inte blandbara.37 Med detta resonemang har det funnits intresse att 
undersöka hur företag hanterar sådana situationer då olika 
fö
 
Materialåtervinning för uttjänta däck är betydligt begränsat i förhållande till termoplasterna 
eftersom polymerkedjorna i gummin är tvärbundna.38 Uttjänta däck kan emellertid användas i 
malen form som fyllningsmedel i andra polymera material såsom golvmattor. Det är 
emellertid numera förbjudet att deponera varken hela eller fragmenterade däck.39 Edeskär40 
menar att lagstiftningen, om deponeringsförbud, syftar till ökad materialåtervinning och på så 
sätt användning av de värden som finns kvar i däcken som tjänat ut. Kartläggningen som 
gjorts inledningsvis av denna studie tyder på att små mängder återvunnet gummigranulat 
används till annat än energiutvinning inom cementindustrin. Konstgjorda fotbollsplaner är ett 
konkret exempel på användning av återvunnet gummigranulat men denna användning har 
ifrågasatts av Kemikalieinspektionen då kunskap om kemikaliernas effekter på miljö och 
människors hälsa är ännu inte riktigt klarlagda.41 Något som inte riktigt slagit igenom är 
studier som har gjorts 

 
34 Klason & Kubát, (2001) 
35 Ibid. 
36 Naturvårdsverket, (1996) 
37 Ibid. 
38 Klason & Kubát, (2001) 
39 Edeskär, (2004) 
40 Ibid. 
41 Kemikalieinspektionen, (2006) 
42 Edeskär, (2004) 
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METOD 

Kvalitativ Intervjumetodik  
Samtal och möten med människor ger den bästa utgångspunken för att erhålla information om 
hur de tycker och tänker inför vissa fenomen eller i vissa sammanhang.43 Vanligtvis är det 
syftet med studien som avgör vilken metod som skall användas för att få det besvarat.44 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av frågor som ställs av intervjuaren och besvaras av 
respondenten.45 Intervjuaren har i avsikt att få fram vissa uppgifter och stimulerar 
respondenten att berätta och därmed svara på frågor.46 Kvale47 menar att den kvalitativa 
forskningsintervjun är tekniskt sett halvstrukturerad och är därmed varken ett vanligt samtal 
eller en välorganiserad frågemanual. Intervjuer fokuserar på respondenters upplevelser av ett 
ämne och transkriberas oftast efter genomförande. Det transkriberade materialet ligger sedan 
till grund för tolkningar och slutsatser.48 
 
Intervjuer kan i allmänhet variera i längd samt vara antingen öppna eller styrda av 
intervjuaren till ett visst mål.49 Kortare intervjuer är oftast mer strukturerade medan långa är 
mer av öppen karaktär. Enligt Kylén50 brukar intervjuerna vara mellan 20 till 90 minuter med 
reservation för undantagsfall av kortare respektive längre intervjuer. Strukturerade intervjuer 
kännetecknas av ett antal frågor som skall besvaras tillräckligt och konkret medan en mindre 
strukturerad intervju har intervjuaren ett antal områden som ska täckas av. Respondenten får 
då först berätta fritt och intervjuaren styr samtalet, beroende av behov, för att ta reda på det 
svar som behövs.51   
 
Nedanstående genomförande stöds i stora drag av Kvale52 och hans sju stadier för utformning 
av en intervjuundersökning från ursprungliga idéer till slutrapport. Tanken är att en 
intervjustudie ska följa en kronologi och karaktäriseras av följande stadier: tematisering, 
planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering.53 I tematiseringsstadiet 
formuleras syftet med undersökningen som följs av planeringsstadiet där studien planeras i 
detalj. Tanken är att samtliga stadier ska behandlas med utgångspunkt i studiens syfte och de 
teoretiska ansatserna. Därutav väljs en lämplig metod; i detta fall kvalitativ intervju. Intervjun 
genomförs utifrån en intervjuguide och planering som förarbete innan. Utskriftsstadiet 
kännetecknas av att materialet transkriberas, bearbetas och överförs från talspråk till 
skriftspråk och därmed förbereds för analys. Analysmetoder fastställs sedan och det empiriska 
materialet analyseras utifrån tidigare valda teoretiska perspektiv. Verifieringsstadiet präglas 
av att analysen genomförts och ett resultat finns framme. I denna fas ska reliabilitet och 
validitet granskas. Slutligen rapporteras resultatet och de använda metoderna med en form 
som avser målgruppen i enighet med vetenskapliga kriterier.54 
 

 
43 Kylén, (2004) 
44 Trost, (2005) 
45 Ibid. 
46 Kylén, (2004) 
47 Kvale, (1997) 
48 Ibid. 
49 Kylén, (2004) 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Kvale, (1997) 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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Genomförande 
Studiens syfte och omfattning definierades i samråd med handledare både från universitetet 
och Stena Gotthard AB. Metoden kvalitativ intervju valdes inledningsvis eftersom den ansågs 
vara lämplig för att besvara syftet och därmed identifiera möjligheter för ökad 
materialåtervinning. I ett tidigt stadium diskuterades den teoretiska ansatsen med handledaren 
från universitetet men fastställdes emellertid inte inledningsvis eftersom flera teoretiska 
alternativ exempelvis ekologisk modernisering och industriell ekologi var potentiella. Vid ett 
senare tillfälle valdes termodynamiskt perspektiv för att förankra diskussionen och betrakta 
möjligheterna för ökad materialåtervinning.  
 
Studien inleddes med en grundlig inläsning på området i syfte att åstadkomma generell 
kunskap som skulle bli ett utgångsläge för kartläggning av potentiella företag. Försök till 
kartläggning av potentiella företag inom områdena har varit en diffus uppgift och två sorters 
företagsgrupper kunde observeras speciellt vad gäller plastmarknaden. Ena gruppen av företag 
uppfattades som utåtriktade med en uppsjö av information om deras verksamheter, 
återvinningsprocesser och produkter av återvunnet material. Den andra gruppen av företag 
uppfattades vara sådana som inte avslöjar eller snarare är sårbara för spridning av information 
om eventuell användning av återvunnet material i produktionen. Detta säkerligen på grund av 
olika anledningar och relationer till kunder. Komplikationerna kring kartläggningen har varit 
en avgörande faktor som begränsat urvalet av företag och därmed mängden potentiella 
respondenter att intervjua. Indirekt för resultatet medförde detta mindre möjligheter för 
materialåtervinning och upplevelser att diskutera.  
 
Efter ytterligare inläsning på områdena skrevs intervjuguiderna med tillhörande syfte. 
Frågorna i studien (bilaga 1) har varit av halvstrukturerad karaktär vilket innebär att de varken 
varit helt styrande eller helt öppna. Ledande frågor, sådana som eventuellt skulle kunna 
påverka respondentens svar, har undvikits.  
 
Företagen som deltagit i studien har visat sig vara geografiskt belägna över hela landet vilket 
av olika resursbristförklaringar och långa geografiska avstånd medfört att samtliga intervjuer 
genomförts med hjälp av telefon. Av intervjuaren upplevdes detta inte medföra några 
komplikationer vad gäller resultatet med tanke på att kunskap söktes om respondenters 
erfarenheter vad avser hantering av återvunna termoplastfraktioner samt uttjänta däck och 
därmed inte icke-verbal information. 

Urval av företag och respondenter 
Urvalet av företag har i denna studie gjorts med utgångspunkt i studiens syfte, det vill säga 
företag som bearbetar eller framställer produkter av återvunna, hårda termoplaster respektive 
däck. Kriterierna för respondenterna var att de skulle ha en hög uppsatt roll i organisations-
strukturen såsom chefer eller produktionsansvariga. 
 
I sökandeprocessen har flera informella intervjuer ägt rum i syfte att kartlägga och identifiera 
företag. Några nämnbara företag och organisationer är: Svensk Däckåtervinning AB, 
Plastkretsen AB, Swerec AB, Plastinformation, HA Industri AB, Kron International AB och 
ProCraft AB. Ingen av dessa bidrog med väsentlig information för att påverka urvalsmängden 
i positiv bemärkelse av olika anledningar men framförallt inte av företagssekretess. 
Information söktes även på Internet där åtskilliga företagshemsidor besöktes inom 
branscherna för identifieringen. Utöver detta skickades en förfrågan till ett 20-tal företag inom 
Gnosjö-regionen där endast ett företag, Plastinject AB, svarade med relevant information och 
ställde upp på en intervju. Sammanlagt intervjuades 5 företag från plastbranschen och 2 från 

 10



Förutsättningar för ökad materialåtervinning av hårda termoplaster och gummi från uttjänta däck  Enver Memic 

 
 

                                                

däckbranschen. Det relativt låga urval av företag som använder materialåtervunnet gummi 
från uttjänta däck kunde inte påverkas i det avseendet att fler företag inte existerar vad gäller 
den inhemska marknaden. Kvale55 menar att antalet intervjuer beror av studiens syfte. 
Emellertid kritiseras ofta kvalitativa intervjustudier för att det inte kunna åstadkomma 
generaliserade slutsatser om fenomen eller företeelser på grund av att antalet respondenter kan 
vara litet.56 Kvale57 betonar emellertid att det är viktigt med kvalitet framför kvantitet vad 
avser kvalitativa intervjuer. Även om denna studie inte kan ligga till grund för 
generaliseringar av något slag, på grund av litet urval, så bidrar den självfallet till ny kunskap 
utifrån företag som studerats.  
 
Efter urvalet av företag och respondenter, vanligtvis efter överenskommelse om att intervjun 
skulle äga rum, erbjöds samtliga respondenter en möjlighet att ta del av intervjumanualen i 
syfte att underlätta förberedelse. Detta uppfattades positivt bland respondenterna och 
uppskattades avsevärt vilket kan ha påverkat intervjusituationerna som uppfattades vara 
avslappnade och diskussionsvänliga.  

Anonymitet 
Företagen liksom respondenterna som deltagit i studien har inte avidentifierats eftersom 
respondenterna samtyckte till identifieringen. Känsliga frågor behandlades på en generell 
nivå. När en viss fråga handlade om exempelvis företagens hemligheter såsom leverantörer 
diskuterades istället branschen. Specifika frågor var exempelvis mängd flöden som företagen 
hanterar. Av etiska skäl men även för att undvika eventuella komplikationer, konsekvenser 
därtill och misstolkningar har samtliga intervjuutskrifter, efter transkribering, skickats till 
respondenterna för bekräftelse. Endast två företag bekräftade intervjuutskrifterna och det 
handlar om ReRub AB och Z-Bloc Norden AB. Trost58 menar att det i de här sammanhangen 
handlar om smaksaker och att det i vissa fall kan innebära nytt besvär för respondenterna 
vilket kan stämma in på de respondenter som inte besvarat bekräftelsen.  
 
Ytterligare anledning till varför företagen identifierades är för att det betraktas som ett sätt att 
öka möjligheterna för ökad materialåtervinning. Kartläggningen kan till exempel fungera som 
ett hjälpmedel, även för andra resthanteringsaktörer förutom Stena Gotthard AB, att få en 
uppfattning om vilka företag som materialåtervinner termoplaster och gummi från uttjänta 
däck samt deras upplevelser kring hanteringen av studerade fraktioner. Av studiens resultat 
framkom till exempel att det råder brist på tillgång av material hos bearbetnings- och 
tillverkningsföretag där några företag är i behov av större volymer av återvunna termoplaster. 
Identifieringen kan då på sikt innebära att försäljare vid andra resthanteringsföretag finner 
potentiella kunder samt vilka krav de ställer på den specifika råvaran och på så sätt ökar 
materialåtervinningen av polymera material. Genom dessa argument kan kartläggningen, som 
gjorts i denna studie och som varit en tidskrävande process, medföra ytterligare nytta genom 
att bespara tid och fungera som ett stöd för eventuella aktörer i framtiden.  

Bandspelare och transkribering 
Genomförda intervjuer har varierat i längd, mellan 25 och 70 minuter. Under intervjuerna 
användes bandspelare för att spela in samtalen mellan intervjupersonen och respondenterna. 
Trost59 framhåller att användning av bandspelare har fördelar liksom nackdelar. En av de 

 
55 Kvale, (1997) 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Trost, (2005) 
59 Ibid. 
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största fördelarna är att intervjun kan avlyssnas upprepade gånger vilket påverkar 
intervjusituationen positivt eftersom anteckningar inte behöver föras under intervjuns gång. 
En väsentlig nackdel är att transkriberingen av det empiriska materialet är tidskrävande. 
Författaren menar även att många människor upplever att de blir besvärade och hämmade av 
inspelningen men att de flesta vänjer sig och glömmer att de blir inspelade.60 Intervjuaren 
sökte respondenters samtycke vilket resulterade i att samtliga respondenter accepterade 
inspelningen utan motvillighet. Bandspelaren upplevdes inte som någon hämmande faktor för 
kommunikationsutbytet då samtliga intervjuer genomfördes via telefon.  
 
Empiriska materialet transkriberades ordagrant emellertid utan skratt, pauser och 
upprepningar. Efter varje transkriberad intervju sorterades materialet under tillhörande fråga i 
frågemanualen för att underlätta kategorisering och sökning av teman. Citat innehållande 
talspråk har omskrivits i syfte att underlätta läsvänlighet. Den slutliga versionen av rapporten 
har utlovats till de respondenter som framhållit önskemål om ett exemplar. Inga exemplar 
utlovades självmant utan begäran av respondenter. 

Dataanalys och reducering av empiriskt material 
Det finns relativt mycket litteratur som behandlar olika metoder för kvalitativ analys.61 
Analysen är en tidskrävande process som ska medföra ordning, struktur och mening åt 
insamlad information.62 Enligt Ryen63 har forskarna många alternativ vad avser analysform 
men däremot betraktas Miles och Hubermans modell för kvalitativ analys som central inom 
området. Analysmodellen benämns för iterativ analys och har legat till grund för denna 
studie.64 Iterativ analys kännetecknas av tre processer: reducering av data, demonstration av 
data samt slutledning och verifiering.65 Praktiskt innebär dessa processer att teman och 
mönster söktes ur det transkriberade materialet kategoriskt och därmed reducerades 
överflödig data. Nästa process innebar demonstration av data, där mening söktes för vissa 
delar som avslutningsvis i slutlednings- och verifieringsprocessen förklarades utifrån det 
teoretiska angreppssättet.  
 
Förutom information om företagens egenskaper, volymer som används och produkter som 
framställs, innehöll samtliga intervjuutskrifter företagens anledningar till arbete med de 
utvalda fraktionerna liksom kraven som ställs på råvaran som upphandlas. I resultatavsnittet 
sammanställdes det väsentliga i tre teman: anledningar, förutsättningar för ökad 
materialåtervinning och framtidsutsikter. Krav som ställs vid inköp av fraktioner tolkades, 
bland andra mönster som framkommit av respondenterna, som viktig förutsättning för ökad 
materialåtervinning. De olika teman diskuteras och förankras i tidigare studier sedan i 
diskussionsavsnittet.  

Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp inom kvalitativa intervjumetodiken genom att 
de anger kvalitén av empiriskt material.66 Validitet syftar på värdet och användbarheten 
liksom relevansen av empiriskt material medan reliabilitet avser empiriska materialets 

 
60 Trost, (2005) 
61 Kvale, (1997) 
62 Ryen, (2004) 
63 Ibid. 
64 Ryen, (2004) 
65 Ibid. 
66 Kylén, (2004) 
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tillförlitlighet. Kylén67 menar att större struktur på intervjuerna medför större sannolikhet för 
hög reliabilitet. Däremot menar författaren även att starkt strukturerade intervjuer medför 
större risk för sänkt validitet. Av detta tolkas att en balansgång mellan validitet och reliabilitet 
är lämpligast vilket är en av anledningarna bakom intervjumanualens halvstrukturerade 
frågor.  
 
Samtliga intervjuer resulterade i information som behövts för studiens explorativa syfte vilket 
tyder på god validitet. Samtidigt kan det diskuteras om avgränsning till en specifik 
polymertyp behövts för att kunna diskutera i termer av noggrannhet, exempelvis vilka krav 
ställs och därmed vilka förutsättningar gäller specifikt för en viss polymer. Informationen 
likväl slutsatserna är således av generell och explorativ karaktär. Denna studiens reliabilitet 
bedöms vara god eftersom respondenternas svar uppfattades vara uppriktiga och därmed hade, 
med stor sannolikhet, likartade svar erhållits om en annan person genomfört intervjuerna. 

 
67 Kylén, (2004) 
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RESULTAT 
I nedanstående resultat presenteras företagen och deras verksamheter men även 
respondenternas erfarenheter vad avser materialåtervinning. Inledningsvis presenteras företag 
som arbetar med hårda termoplaster och sedan följer respondenternas bearbetade intervjusvar. 
Därefter följer en presentation respektive bearbetade intervjusvar av företag och respondenter 
som arbetar för ökad materialåtervinning av uttjänta däck. Intervjuerna har analyserats och 
sammanställts under tre kategorier fristående för varje företag och respondent. Emellertid har 
kategorierna ”förutsättningar” och ”framtidsutsikter” slagits ihop vad gäller företag som 
arbetar med gummi från uttjänta däck eftersom intervjumaterialen inte varit av omfattande 
karaktär.  

Presentation av företag, hårda termoplastfraktioner 
Fyra av företagen, Plaståtervinning AB, Polyplank AB, Ofk Plast AB och Plastinject AB, 
framställer produkter av återvunna hårda termoplastfraktioner. I tabell 1 har en 
sammanställning gjorts över företagens egenskaper. Ofk Plast är även en så kallad 
råvaruleverantör och kategoriseras därmed också med Rondo Plast AB som polymeruppgra-
derare. Huvudsakligen behandlas plastavfall från industriell sektor i form av produktionsspill 
eller restprodukter. Under intervjuerna framkom det att tre företag, Plaståtervinning AB, 
Polyplank AB och Ofk Plast brukar bearbeta även hushållsplast.    
  
Tabell 1 Företagens huvudsakliga egenskaper som berör området hårda termoplastfraktioner. 

 Rondo Plast 
AB 

Plaståtervinning 
AB  

Polyplank AB Ofk Plast AB Plastinject AB 

V
er

ks
am

he
t 

Polymeruppgra-
derare, 
regranulerar, 
maler, 
homogeniserar 
och 
agglomererar.  

Återvinnare och 
framställare av 
produkter. 

Framställare av 
produkter. 

Polymeruppgra- 
derare och 
framställare av 
produkter. 

Formsprutnings- 
industri. 

H
an

te
ra

r 
fö

lja
nd

e 
pl

as
ts

or
te

r 

PP-polypropen, 
PE-Polyeten, 
Polykarbonat, 
Polyamider, 
Polystyren, 
POM, SAN, 
ABS och TPE. 

PP, HDPE, 
PP/TPE är material 
av bilkofångare 
som är en mjuk 
och elastisk 
plast/gummi 
blandning. 

PP och PE PP, PE, PS och 
ABS. 

Produktspecifikt, 
i stort sett alla på 
marknaden 
förekommande 
termoplaster.  

Pr
od

uk
te

r
/A

pp
lik

at
i

on
er

 

Plastråvara Profiler och rör. Plank och 
profiler. 

Plastråvara och 
träkompositer. 

Framställer 
formsprutnings-
detaljer. 

A
nv

än
dn

-
in

g 
to

n/
år

 Cirka 12000 ton Cirka 6000 ton. Är 
i behov av större 
volymer. 

Cirka 2500 ton Mellan 1000-
1500 ton. Är i 
behov av större 
volymer. 

Minst 3000 ton 

T
er

m
op

la
st

e-
rn

as
/r

es
tp

ro
du

k
te

rn
as

 u
rs

pr
un

g 
 Industriellt 

avfall, 
huvudsakligen 
från 
formsprutningsi-
ndustrin. 

Industriellt avfall 
och sorterat 
hushållsplast. 

Industriellt 
avfall och 
hushållsplast. 

Industriellt 
avfall och 
hushållsplast. 

Polymeruppgra-
derare 

 14



Förutsättningar för ökad materialåtervinning av hårda termoplaster och gummi från uttjänta däck  Enver Memic 

 
 

                                                

Rondo Plast AB 
Företaget Rondo Plast AB är beläget i Ystad och dess affärsidé bygger på att återvinna samt 
tillhandahålla termoplaster huvudsakligen från industri genom malning, kvalitetssäkring och 
regranulering. Väl definierade materialfraktioner köps in, sorteras från exempelvis avvikande 
polymersort samt rengörs i vissa fall för att slutligen regranuleras och säljas som homogen 
råvara. Rondo ett komplett återvinningsföretag som klarar av att uppgradera alla typer av 
tekniska termoplaster. Nämnvärt är att företaget har genomfört projekt i samarbete med Saab, 
Volvo och Electrolux.68  

Plaståtervinning i Arvika AB 
Plaståtervinning i Arvika AB är att annat företag som tar emot materialströmmar av 
termoplaster från industri, handel och hushåll. Företaget framställer även konkreta produkter 
av de restprodukter och plastavfall som köps in. Affärsidén är att tillverka produkter av 
återvunnet material med lika bra kvalitet och lägre pris i förhållande till produkter tillverkade 
i jungfruligt material. Plaståtervinning AB återvinner huvudsakligen PE och PP i olika 
kvalitéer samt tillverkar halvfabrikat i form av regranulat. Av hårda termoplaster (HDPE) 
tillverkas profiler från flaskor och dunkar som sedan används vid tillverkningen av bland 
annat kompostbehållare.69 

Polyplank AB 
Företaget Polyplank AB grundades 1994 och är med dess 14 anställda beläget i Kalmar. Flera 
års forskning och produktutveckling resulterade i en patenterad process för att blanda 
återvunnen termoplast med organiska fibrer och det är denna process som ligger till grund för 
företagets verksamhet. Idag tillverkas och marknadsförs produkter med stor miljöhänsyn av 
blandad återvunnen termoplast och organiska fiber. Bullerskärmar, källsorteringshus och 
terrassavskiljare är några konkreta produkter som tillverkas av Polyplank AB: s 
kompositmaterial.70  

Ofk Plast AB  
Ofk Plast AB är beläget utanför Karlskoga och är en råvaruleverantör till plastindustrin men 
även tillverkare av komponenter baserade på restprodukter från träbearbetande industri och 
återvunna termoplaster. Det är bland annat terrassvirke av träkomposit som tillverkas. Som 
råvaruleverantör kvalitetsäkerställs plastfraktioner av PE, PP, PS, ABS genom malning till 
krossfraktioner, regranulering och tillsättning av additiv. Sådana fraktioner säljs sedan vidare 
till plastbearbetare runt om i landet. Råvaran kommer huvudsakligen från industri i form av 
ingöt, skivor eller restprodukter från formsprutning och extrudering. Hela processen bygger 
på att leverantörerna sorterar sina kassationer efter materialslag och sort samt håller materialet 
avskiljt från föroreningar.71 

Plastinject AB 
Formsprutningsföretaget Plastinject AB är lokaliserat i Anderstorp och sysselsätter cirka 50 
anställda. Plastinject AB skiljer sig från övriga återvinningsföretag i studien eftersom 
formsprutning av flerkomponenter baserade på återvunnen termoplast sker endast på 
kundernas begäran. Därmed är det inte ett ”vanligt” återvinningsföretag men tillverkar 
emellertid plastdetaljer i relativt stora volymer årligen av återvunna termoplastfraktioner. 

 
68 Rondo Plast AB, (2007) 
69 Plaståtervinning i Arvika AB, (2007) 
70 Polyplank AB, (2007) 
71 Ofk Plast AB, (2007) 
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Bredden på materialen och produkterna är stort där samtliga termoplaster som finns på 
marknaden används kontinuerligt av företaget. Formsprutningsdetaljer tillverkas inom nio 
områden där bland andra bilindustrin är en av dem.72  

Intervjuresultat hårda termoplastfraktioner  

Anledning till arbete med materialåtervinning av hårda termoplaster 

Rondo Plast AB  
Företaget kom till insikt om att det fanns behov av restproduktsuppgraderare/förädlare i en 
marknad med stark tillväxt och ett mer intensivt, globalt miljötänkande. Detta särskilt med 
tanke på att det inte finns något producentansvar som driver återvinningen av industriellt 
produktionsspill.  

Plaståtervinning AB  
Respondenten uttryckte att materialåtervinning är ett sätt att integrera sig framåt och försöka 
få ut ett mervärde från det återvunna materialet. Företagsledningen insåg även att det fanns 
potential inom området eftersom företaget började som återvinningsverksamhet och 
vidareutvecklades sedan för att även göra produkter.  

Polyplank AB 
Företaget utvecklades efter en speciell patenterad process och som ett led i den skulle 
återvunnen termoplast användas. Utifrån detta byggdes affärsidén men respondenten belyste 
även att företaget såg potential i väldiga mängder plastavfall som föll från industri och 
hushåll. I början erhöll företaget betalt för att ta hand industriellt spill och hushållsavfall, 
vilket inte är fallet idag.  

Ofk Plast AB  
Företaget sökte en affärsidé i samband med Riokonferensen och producentansvarsdiskursen 
som var i början av 1990-talet samt det faktum att insamling av plast skulle börja i Sverige. 
Företagsledningen trodde att företaget skulle bli en aktör i Repa-Plastkretsenssystemet men 
blev aldrig det på grund av mängden föroreningar som inte kunde hanteras på den insamlade 
plasten. Respondenten markerade att efterfrågan på återvunnen plast var liten när företaget 
startade men att det blivit annorlunda idag. Anledningen till varför företaget använder 
återvunnen plast i produkterna beror på ekonomiska incitament. Ekonomiska incitament är 
även anledningen till varför plastfraktioner ytterligare förädlas och säljs sedan som råvara.  

Plastinject AB 
Anledningen till Plastinject AB: s arbete med återvunna termoplaster är beroende av kunder 
som önskar produkter i återvunnet material. Respondenten förklarade att det inte finns någon 
strategi att använda mer återvunnet material än att kunden finner det som prisintressant och att 
produkten klarar det. Oftast handlar det om tekniska produkter och för det mesta kräver 
kunderna att man inte använder återvunnet material.  

Förutsättningar för ökad materialåtervinning  

Rondo Plast AB 
Rondo Plast arbetar mot order och är därmed inte ett återvinningsföretag i statens eller 
Plastkretsens tjänst. Företagets verklighet bygger på att allting som köps in och säljs sker mot 
order och kunder. Därmed finns det, enligt respondenten, alltid en ovisshet om en vara 
kommer att accepteras eller inte beroende på dess egenskaper och skick. Därav utgör kraven 

 
72 Plastinject AB, (2007) 
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för att ta emot plast för uppgradering och vidare marknadsföring en väsentlig förutsättning för 
ökad materialåtervinning. Respondenten från Rondo Plast betonade att kraven vid 
upphandlingar varierar mellan plaster men att de är relativt höga. Malen plast är enligt 
respondenten den form som är önskvärd av företaget i och med att det är logistiskt sett enklare 
och att det dessutom underlättar tester. Material som är förorenat med exempelvis metall 
accepteras inte. Blandade plaster är inte heller önskvärda, respondenten utvecklar 
resonemanget:  

”Våra kunder är huvudsakligen nordeuropeisk formsprutningsindustri och det kräver ett 
visst mått av e-moduler för att tillverka en formsprutad detalj. Det finns mindre av hårda 
termoplaster som man inte ska blanda ihop i en säck för att då försämras den enskilda 
råvaran. Skulle det hända att vi får blandade plaster så får vi stå för försämrad kvalitet. 
Detta blir kostsamt för företaget och är så pass känsligt att det kräver bättre sortering än 
metaller exempelvis/.../”73  

Respondenten från Rondo Plast betonade återigen vikten av sorterade plastfraktioner vilket 
sammantaget utgör en viktig förutsättning för ökad materialåtervinning. Ickesorterad och 
oidentifierad plast medför komplikationer för bearbetningsprocessen, citerar respondentens 
erfarenhet: 

”Huvudsakliga komplikationer är förorening utav främmande material. Det behöver inte 
betyda att det inte är plast utan även vad det är för sorts plast exempelvis i en PP 
sammansättning. PVC bör till exempel absolut inte vara i andra plaster och det är även den 
sort av plast som sätter starka spår i lukten på råvaran. Detta upplevs som obehagligt utav 
kunder och försämrar även hälsan, kvaliteten...”74 

Respondenten exemplifierade erfarenheter av tidigare upphandlingar från Stena Gotthard:  
”Jag har köpt lite av Stena och det har varit helt katastrof ibland och helt okej ibland. Jag 
har ibland köpt från Stena och det ska vara hur enkelt som helst men då har de [Stena] 
använt någon kvarn som de malt ner grenar tidigare och då har det varit fullt med 
cellulosafibrer i plastråvaran. Detta blev för att kvarnen inte var rengjord. Sådant kan jag 
inte använda. Eller att de [Stena] har någon gång använt en container där det förvarats 
gamla sopor och så har det legat kvar några sopor på botten som de fyllt med plast sedan 
och så blev plasten förorenad med mögel/.../så jag tror att det gäller mycket tänkande. Det 
finns säkert massor av sätt att göra helt rätt redan från början. Jag tror att de [Stena] inte har 
koll på hur känsligt det är egentligen. Men det kommer vi att reda ut, för att jag har en 
relativt bra kontakt med killen som sitter i Borås och han har bjudit in sig själv på ett 
studiebesök här så jag tror att det blir bättre framöver.”75  

Att tolka från detta kan dels vara som respondenten uttrycker, att känsligheten inte är 
uppfattad, men också det faktum att kunskap och kommunikationsflödet hos Stena, från 
personer som har kunskap om känsligheten inte når till tjänstemän som utför arbetsuppgifter i 
organisationens lägre hierarkiska nivåer.   
 
I ett senare led återfinns det krav från Rondo Plast AB: s kunder, formsprutningsindustrin, 
som vanligen associeras med mekaniska kriterier på råvaran. Till exempel att råvaran ska 
hålla en viss seghet, upprätthålla en viss smältindex, att man som formsprutare ska kunna ha 
en viss e-modul. Ekonomiska incitament är förmodligen den allra största drivkraften inom de 
flesta segment i samhället och så ser fallet ut även vad gället materialåtervinning av plast. 
Viktig förutsättning är att den återvunna plasten skall vara billigare i förhållande till 
jungfrulig plast. Respondenten belyste situationen närmare hur ekonomiska aspekter 
avspeglar denna situation vad avser materialåtervinningen i form av ekonomiska krav:  

 
73 Resp. Rondo Plast AB 
74 Resp. Rondo Plast AB 
75 Resp. Rondo Plast AB 
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”...först och främst, så är det ekonomiska krav. Om jag har en potentiell kund så vill denne 
använda återvunnen råvara för att spara pengar på detta. Den återvunna varan måste ha 
lägre kostnad och vara lika lättarbetad som ny råvara. De mekaniska egenskaperna, seghet 
och smältindex, kan formsprutningsindustrin släppa lite på men det krävs att 
processbarheten är densamma. Det får inte vara så att om du byter från den ena massan till 
den andra att du måste ställa om maskinen och liknande, det accepterar man inte.”76  

Betydligt mindre är oftast optiska krav för detaljen i sig det vill säga på materialet som måste 
vara snyggt i ytan och liknande. Förutom detta återfinns det krav att råvaran inte får avge lukt 
i den utsträckning att den stör processen. Respondenten menar emellertid att ovanstående krav 
är i regel relativt enkla att uppnå även om det förekommer undantag och ofta beror det på 
tillgången på material:  

”Om vi ska sälja 100 ton så måste vi köpa in 100 ton och de finns inte enkelt på marknaden 
ty det är spill och kassationer från formsprutare i allmänhet och det jobbar de stenhårt för 
att undvika det.” 77 

Sammanfattningsvis uttryckte respondenten att företagets uppköpare av råvaror är generellt 
sett ömtåliga och känsliga samt att de är inte så långlivade i allmänhet även om det finns 
undantag.  

Plaståtervinning AB 
Respondenten från Plaståtervinning AB påpekade att sorterad plast utgör en viktig 
förutsättning för ökad materialåtervinning. Företagets största komplikationer är förekomst av 
andra plaster i råvaran och detta brukar vara främsta kriteriet vid upphandling även om 
företaget utför sortering. Respondenten menar att annan kontaminering såsom smuts och 
pappersetiketter går att tvätta bort, nedan följer ett citat om respondenten erfarenhet av 
blandade plaster: 

”Under förutsättning att plasterna ska vara sorterade så ska de vara nedmalda. Dessvärre 
lyckas man alltid blanda plaster och av den anledningen upphandlar vi in det mesta omalet 
och sorterar det själva /.../ det får inte vara en blandning av polypropen och polyeten eller 
överhuvudtaget någon blandning av plaster för att de är olika i sin uppbyggnad och de har 
olika smältpunkter. När olika sorters plast blandas blir råvaran värdelös, man får någonting 
som ser ut ungefär som glimmer, det lägger sig i lager och blir inte homogeniserat. 
/.../därför sorterar vi noga ty det går inte att rena plast från plast /.../”78  

Respondenten från Plaståtervinning AB, vars behov av återvunnen plast ökar, diskuterade 
andra förutsättningar som behöver förändras för ökad materialåtervinning. I nedanstående 
utdragna citat menar respondenten att plast som möjligen skulle lämpa sig väl för 
materialåtervinning går i dagsläget till energiutvinning. Detta medför indirekt att 
energiutvinning prioriteras och att ett bättre avfallshanteringsalternativ utifrån avfallshierarkin 
inte tillämpas:  

”Bekymret idag är att Repa-Plastkretsenssystemet i kraft av sina pengar samlade i början 
mycket, organiserade sig fram och tillbaka och därefter gick man ur industri och 
transportförpackningar för att bara syssla med hushållsförpackningar. I samband med det så 
bröt systemet ihop och väldigt mycket utav de återvinningsbara fraktioner som tidigare gick 
in till återvinning, går nu till förbränning för de kommer oftast från småindustrier och 
sådant som de inte hinner ta hand om det. Av detta upplever vi en oärlig konkurrens med 
Repa-Plastkretsenssystemet, för att de uppfyller ju inte producentansvaret med de 
producenter som de påtar sig men ändå så drar de in pengar för att de samlar in och 
exporterar materialet. Därmed vi har en prismässig konkurrenssituation där vi har väldigt 
svårt att hämta upp dem. Man [Repa-Plastkretsenssystemet] tar in pengar och sedan 
behöver inte uppfylla lagstiftningen. Problemet är egentligen Naturvårdsverket som godtar 

 
76 Resp. Rondo Plast AB 
77 Resp. Rondo Plast AB 
78 Resp. Plaståtervinning AB 
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att Repa-Plastkretsenssystemet fungerar så illa som den gör. Om det vore så att 
Naturvårdsverket såg till att Repa-Plastkretsenssystemet genomför det som man tar betalt 
för, då hade det varit lättare.”79  

Polyplank AB 
Förutsättningarna som respondenten från Polyplank diskuterade är kriterier i form av att 
plasten skall vara sorterad samt om möjligt vara tvättad så att den inte innehåller starka 
kemikalier eller liknande. För Polyplank är detta viktigt eftersom företaget saknar en 
rengörningsprocess. Plasterna som företaget köper in för produktion, HDPE och PP skall helst 
vara i olika fraktioner. Även Polyplankrespondenten påpekade att råvaran är den känsliga 
detaljen och att spännvidden på materialet är så omfattande att företaget ibland handskas med 
plastfraktioner vars smältindex inte håller för deras tillverkningsprocesser. En differentierad 
råvara är därför önskvärd av företaget. I nedanstående citat utvecklar respondenten 
erfarenheten av företagets bearbetning samt öppnar möjligheter för blandade plastfraktioner:  

”Vi mäter smältindex och måste jobba på detta sätt för att veta att våran process kan hantera 
detta. Vi kan som sagt inte ta emot allt men vi har vissa fraktioner som är blandfraktioner 
och från vilka vi kan göra produkter på också och då smiter det mesta med men samtidigt 
så är det inga produkter, de grävs i marken oftast så de syns oftast inte. De är inte så 
tilltalade för ögat men när vi ska framställa produkter till bostadsrättsföreningar och 
fastighetsbolag och liknande, där folk ska se produkten så måste den vara estetisk 
tilltalande. ”80 

Ofk Plast AB 
En viktig förutsättning för ökad materialåtervinning av plaster är att fraktionerna är sorterade 
och identifierade. Enligt respondenten kan polymerer inte blandas och om detta görs bildas 
delamineringar i och med att plasterna har olika smältindex. En blandning av ABS plast och 
PE skulle resultera i en oanvändbar produkt. Respondenten poängterade däremot att ABS har 
liknande egenskaper som Polystyren, PS och att PP har liknande egenskaper som PE men att 
trots liknande egenskaper skulle värdet på råvaran reduceras vid blandning:  

”De flesta leverantörer har svårt att se skillnad på plaster. När vi börjar diskutera leveranser 
så är vi väldigt noga med att definiera vad saker och ting är annars så får det inte komma 
hit.”81 

Sorterat och någorlunda ren plast är därför några av de krav som Ofk Plast AB ställer vid 
upphandling inför vidare förädling. Respondenten resonerar om uppköparnas känslighet i 
nedanstående citat: 

”När vi säljer återvunnen plast så förväntar sig kunden att materialet är vad vi har sagt, att 
motsvarar smältindex det som vi sagt /.../ detta ifrågasätts mycket av våra kunder, för att 
annars fungerar inte deras process och när den inte gör det får vi en reklamation. Det kan 
bli en reklamation om materialet är fuktigt, exempelvis när vi regranulerar blir materialet 
väldigt varmt och detta förpackas sedan i octabiner och innesluts i polyetensäckar. Säg att 
det är vinter och propellern är varm så bildas det kondens inne i octabinen. Då kan vi få en 
reklamation på grund av kondensvattnet eftersom kunden skulle vara tvungen att 
genomföra en torkningsprocess. Då är det inte ens polymerrenheten som ställer till det för 
oss. /.../ Det är där skickligheten kommer in hos återvinnaren att hålla rent, isär och göra ett 
bra jobb.”82  

Förutom att olika plaster inte får vara blandade, får det inte finnas alltför mycket föroreningar 
såsom papper och metaller. Företaget klarar en del föroreningar men denna nivå ”alltför 
mycket” är varierande och beroende av olika faktorer vilket inte går att säga generellt. Vidare 

 
79 Resp. Plaståtervinning AB 
80 Resp. Polyplank AB 
81 Resp. Ofk Plast AB 
82 Resp. Ofk Plast AB 
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behöver plasten vara analyserad för att konkret ha kunskap om vilken sorts polymer det 
handlar om: 

”...jag ser mig själv både som inköpare och säljare av återvunnen plast och vi kan inte sälja 
plast om vi inte kan tala om vad det är för polymer och vad den har för densitet eller 
smältindex. Jag ställer samma krav när jag köper det av dem som säljer till mig”.83 

Respondenten diskuterade om deras möjligheter för att ta emot plastfraktioner och kommer in 
på ett tillfälle där denne köpt plastfraktioner från Stena:  

”...jag vet att jag köpt av Stena för några år sedan någonting som kallas för motorbäddar. 
Det var rotationsgjutna pallar, formade efter olika motortyper i olika färger men på pallarna 
fanns det nitar och olika metalldelar. För att de [Stena] skulle leverera motorbäddarna hit 
fick de montera bort alla kontamineringar ty, vi kan inte ställa upp en apparat där vi tar bort 
metall /.../ för vår del så handlar det om företagsekonomi...”84 

I ovanstående citat synliggörs företagets ekonomiska aspekter som begränsar möjligheter för 
toleranser. En apparat som avlägsnar kontamineringar av olika slag är inte ekonomiskt 
lönsamt för företaget.  

Plastinject AB 
Kraven på råvaran är varierande för varje produkt. Vid hantering av stora volymer har 
Plastinject en specifikation som sätter ramarna för råvarans densitetsnivåer, 
inblandningsnivåer och smältindex. Förutom detta ställs stora krav på råvarans renhet av 
annat material, avfall och föroreningar. Det får till exempel inte vara gummifraktioner i 
plasten eller nylon i PP. Toleranserna för polymerrenhet är små där endast ett fåtal procent 
kan accepteras mellan olika plaster. Kulören och färgskiftningar är produktspecifika där vissa 
produkter tål nästan vad som helst och för vissa kan det förekomma väldigt begränsade krav 
enligt respondenten. Däremot uppfattas råvarans lukt inte som något problem så länge det inte 
stör själva processen. Företaget har inte möjligheter att analysera material på grund av att det 
kommer i stora volymer. Ansvaret ligger istället hos leverantörerna som ska säkerställa att 
råvaran är så rent som möjligt och att det motsvarar specifikationen. Råvaror som inte blivit 
testade av leverantörer men visar sig ha låg kvalitet eller inte överensstämmer med 
specifikationen resulterar i produkter som anmärks.  

Framtidsutsikter 

Rondo Plast AB  
Respondenten från Rondo Plast AB blickade framåt och ser incitament för ökad användning 
av återvunnen plast inom bilindustrin. I nedanstående citat syftar respondenten till EU-
direktiven 2000/53/EG och 2005/64/EG som innebär miniminivåer för återanvändning och 
återvinning av komponenter och material i nya fordon:  

”Det blir bättre och bättre vad gäller bilindustrin. De gamla bilarna skall demonteras och 
där finns det stora möjligheter att göra någonting. Bilindustrin har hittills varit hopplös och 
alltför försiktig. Vi har kämpat länge utan att komma någonstans/.../drivkraften har funnits 
hela tiden genom att ”här kan ni sätta in vissa osynliga och mindre känsliga detaljer, 
använder ni 50 % återvunnen plast så sparar ni två kronor kilot” /.../ men tvekande och 
försiktighet kombinerade med orimliga testkrav har hämmat effekten. Nu kommer det 
emellertid lagkrav om användning av återvunnet material i bilarna. Det kommer också att 
implementeras i svensk lagstiftning 2010 och sedan är det bara att hänga på, försöka att 
vara bäst liksom i allt annat.”85 

 
83 Resp. Ofk Plast AB 
84 Resp. Ofk Plast AB 
85 Resp. Rondo Plast AB 
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Framtida hinder för företagets verksamhet och därigenom materialåtervinning skulle vara om 
deras huvudsakliga leverantörer, formsprutningsindustrin skulle vara effektivare på att själva 
återvinna plasten. Respondenten påpekade även att det finns redan sådana tendenser. Ett mer 
optimistiskt tänkande från respondenten är att marknaden aldrig tar slut speciellt eftersom 
råvarupriserna liksom oljepriserna ökar. Respondenten diskuterade även synen på exporten av 
återvunnet material till Kina och dess effekter på den inhemska marknaden. Slutsatsen är att 
exporten till Kina märks avsevärt på marknaden men även att det märks lika mycket dagen då 
de slutar köpa material. I sådana fall sjunker priserna med 80-90 % på råvarorna. 
Respondenten menar att exporten kommer att minska i framtiden och att länder såsom Kina 
kommer mer eller mindre att försörja sig själva, vilket innebär lägre priser och mer tillgänglig 
återvunnen plast på den svenska marknaden.    

Plaståtervinning AB 
Respondenten från Plaståtervinning AB diskuterade också bilindustrin och menade att 
materialåtervinning kommer att gynnas av kommande reformer som avser bilindustrin. 
Respondenten utnyttjade tillfället att återigen resonera om dagens utvecklade 
återvinningssystem som ett hinder för framtida materialåtervinning:  

”...ytterligare problem med Repa är att de ägs av råvaruproducenterna. Repa är inte 
producenternas bolag utan det är råmaterialproducenters bolag och därmed så har de ingen 
lust alls att genomföra någon form för materialåtervinning. För varje kilo som återvinns så 
tappar råvaruproducenterna ett kilo i försäljning av jungfrulig råvara. Jag tycker att 
producentansvarslagstiftningen bra men att myndigheten [Naturvårdsverket] inte har någon 
eftersyn.”86  

Huruvida ovanstående påstående överensstämmer med verkligheten var inte syftet att 
undersöka i denna studie. Emellertid kan konstateras om detta överrensstämmer så är det 
sannerligen ett hinder för framtida materialåtervinning av plastfraktioner.  

Polyplank AB 
Viktig förutsättning för framtida ökad materialåtervinning tycks vara acceptans för produkter 
som framställs av återvunnen plast. Respondenten resonerar i nedanstående citat hur 
Polyplank upplever situationen idag:  

”Problemet med det här är att vi måste få folk att tycka att våra produkter är bra och det 
som vi håller på med. Vi har ett pedagogiskt problem att tala om framförallt för dem som 
sitter och köper in den här typen av produkter att de gör någonting väldigt bra för miljön 
om de använder sig av våra produkter. Jag tror att det är väldigt mycket tradition som 
påverkar i frågan.”87  

Avsaknad av acceptans kan även bero på att företagets produkter är dyrare i förhållande till 
impregnerat trä. Företaget tror emellertid på marknaden och har dessutom blivit börsnoterat. 
Respondenten har förhoppningar att den rådande miljödiskursen kommer att påverka 
människors val av produkter vilket indirekt påverkar användning av återvunnen plast. På sikt 
hoppas respondenten att företagets produkter kommer att användas inom någon form av 
byggbransch. Politiska beslut är en annan viktig drivkraft för ökad materialåtervinning enligt 
respondenten som åsyftade framförallt till offentliga upphandlingar. Polyplank föreskrivs 
ibland i offentliga upphandlingar vilket underlättar avsättningar även om sådana processer tar 
lång tid att genomföra. Företagets målsättningar är att fortsättningsvis vara en föreskrivande 
aktör vid offentliga upphandlingar. Det finns även målsättningar till att utveckla 
bullerskärmar för både vägverk och banverk. Respondentens förhoppningar är att återvunnen 

 
86 Resp. Plaståtervinning AB 
87 Resp. Polyplank AB 
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plast blir tillgänglig i större volymer på marknaden för att på så sätt erhålla lägre 
materialråvarukostnader:  

”...priset på återvunnet material går upp väldigt mycket även om det inte är i kvalitet med 
nyråvara så är det förhållandevis ganska mycket pengar. Anledningen till högre priser är 
framförallt konkurrens från utlandet. Det går rykten om att Kina är väldigt aggressiva att 
köpa tillbaka mycket återvunnet material och det är klart att då förs ju priserna upp. Men 
samtidigt så kommer nyråvaran alltid att vara dyrare...”88 

Ofk Plast AB  
Respondenten anser att företagets produkter har stor marknadspotential. Det handlar 
emellertid inte om den inhemska marknaden utan södra Europa, Norge och Danmark. 
Anledning till att marknaden inte utvecklas i Sverige beror enligt respondenten på att den 
svenska skogsindustrin och sågverksindustrin har större inflytande på konsumenterna i 
förhållande till grannländerna, Norge och Danmark. En annan faktor är att priset för Ofk Plast 
AB:s produkter kan verka avskräckande på konsumenterna. Ett bidragssystem för 
materialåtervinning hade enligt respondenten underlättat processerna och resulterat i fler 
möjligheter att ta emot återvunnen plast.  

Plastinject AB 
För att öka materialåtervinningen av termoplaster gäller det, enligt respondenten, att utveckla 
produkter ”som tål lite medsvängningar” i materialet och att prisbilden är lite lägre. Kunderna 
som oftast kräver återvunnet material är sådana som kräver stora volymer för att därigenom 
hålla ned kostnaderna. Respondenten betonar att man som formsprutare upplever hinder med 
repeterbarhet:  

”...man hittar inte material som passar produkten. Inom de här sammanhangen handlar det 
om att kunna få konstant tillförsel av material. Att få 3 ton levererade hit och dit är ganska 
enkelt men ska man ha en kontinuerlig tillförsel och en jämn kvalité så är det svårt...”89  

 
88 Resp. Polyplank AB 
89 Resp. Plastinject AB 
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Presentation av företag, uttjänta däck 
I tabell 2 har företagens egenskaper sammanställts. Z-Bloc hanterar och använder nationella 
flöden av uttjänta däck medan ReRub importerar processad gummiduk, baserad på uttjänta 
däck från USA. Den årliga användningen av gummi från uttjänta däck uppgår till cirka 10 ton 
av ReRub respektive cirka 25 ton av Z-Bloc.  
 

Tabell 2 Företagens huvudsakliga egenskaper som berör området uttjänta däck. 

 ReRub AB 
 

Z-Bloc Norden 
AB 
 

Verksamhet Materialåtervinnare 
av uttjänta däck 

Materialåtervinnare 
av uttjänta däck 

Däckgummits ursprung Import från USA Norrköping 

Bearbetning av gummi 
från uttjänta däck 

Köper återvunnet 
gummi i processad 
gummiduk som 
sedan klipps och 
stansas. Plan på 
egentillverkning av 
gummiduk. 

Upphandlar 
sönderrivna däck i 
fraktion (gummi) 
som sedan blandas 
med lim och gjuts i 
betongformer.  

Produkter/Applikationer Arbetsplastsmattor, 
diverse beläggningar, 
halkskydd för båtar, 
rampmattor till 
hästar och 
stänkskydd till 
lastbilar. 

Bullerskydd i 
anslutning till 
järnvägar, 
motorvägar, 
industrier mm. 

Användning av 
gummigranulat/år 

Cirka 10 ton Cirka 25 ton 

 

Z-Bloc Norden AB 
Företaget Z-Bloc Norden AB är ett av få företag som använder återvunnet gummi i produkter. 
Företaget tillverkar och marknadsför en svensk uppfinning för bullerbekämpning i anslutning 
till järnvägar, industrier, motorbanor, flygplatser och motorvägar både som bullerskydd och 
påkörningsskydd. Huvudsaklig råvara är granulerade, nedmalda, uttjänta fordonsdäck som 
limmas ihop och gjuts i betongform.90  

ReRub AB 
Recycled Rubber, ReRub AB är ett annat företag som utvecklar material, produkter och 
affärsprojekt med återvunnet gummi som utgångspunkt. För närvarande arbetar företaget 
aktivt med projekt för bilindustri och material för bullerdämpning och vibrationsdämpning 
baserade på gummiduk av återvunnet gummi. Egentillverkning av processad gummiduk är 
under utveckling. Företagets förhoppningar är att etablera en marknad för att sedan övergå till 
egentillverkning av gummiduk. Tillverkningen av gummiduken, som köps in av företaget, 
sker idag i USA. I korta drag bygger bearbetningsmetoden på att uttjänta bildäck 
                                                 
90 Z-Bloc Norden AB, (2007) 
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inledningsvis klipps i små bitar. Därefter separeras stål eller textil innan malning till pulver 
sker. Gummipulvret blandas sedan med återvunnen plast och additiv tillsätts för att förstärka 
bindningen mellan plast och gummi. Slutligen extruderas detta till duk som lämpar sig för 
gummimattor och gummitätningar.91  

Intervjuresultat uttjänta däck 

Anledning till materialåtervinning av uttjänta däck 

Z-Bloc Norden AB 
Anledning till arbete med framställning av produkter baserade på återvunnet gummi beror på 
att företaget förfogar över en licens till ett svenskt patent där gummit ingår som 
bullerabsorbent i spårvägsbullerskydd. En annan anledning är, enligt respondenten, att det 
finns enorma mängder begagnade bildäck som ingen vet vad man skall göra med.  

ReRub AB 
ReRub AB förfogar över ett patent vilket är den huvudsakliga anledningen till företagets 
arbete med återvunnet gummi. Respondenten påpekade även att området materialåtervinning 
vad avser uttjänta däck besitter stort potential. Det faller stora mängder uttjänta däck som 
behöver materialåtervinnas vilket inte görs idag.  

Förutsättningar för ökad materialåtervinning och framtidsutsikter 

Z-Bloc Norden AB 
Z-Bloc köper uttjänta, sönderrivna däck i fraktion från ett företag i Norrköping. Fraktionen 
som levereras till företaget innehåller en del stål trots att leverantören magnet-avlägsnar en del 
vid rivningen. Enligt respondenten påverkar den mängd återstående stål inte företagets 
processer att framställa bullerabsorbenter. I andra avseenden ställer företaget inga större krav 
på råvaran förutom att fraktionen inte skall vara fuktig och innehålla mycket finmaterial. 
Råvaran behöver ha ”någorlunda” jämn kvalité.  
 
Företagets avsättningar och därmed materialåtervinning av uttjänta däck är helt beroende av 
hur mycket banverket arbetar för att åtgärda bullerproblem. Respondenten uttryckte att det 
behövs mer bullerskydd för att användningen av gummigranulat skulle bli större och utvidgar 
perspektivet: 

”...det hade varit intressant för våran del att försöka sätta bullerskydd längs vägar för att 
testa där och då har vi haft kontakt med Vägverket och de är intresserade över att hitta 
alternativa lösningar men man har ju inga pengar att avsätta så därför händer det ingenting. 
Där har man gått ytterligare ett steg nämligen att bullerskydden ska fungera även som 
påkörningsskydd och avkörningsskydd.”92  

Enligt respondenten har företaget inte haft tillräckligt många beställningar hittills för att ha en 
jämn produktion. Respondenten uttryckte att projekt för de övriga nordiska länderna är under 
utveckling eftersom företagets licens gäller även för exempelvis Norge och Danmark. 

ReRub AB 
Företaget ReRub AB: s krav är att uttjänta däck skall levereras i form av pulver. Kravet 
därutöver är att pulvret skall ha specificerade kornstorlek. Detta eftersom olika kornstorlek 
anger olika kvalitet. Den ena kvalitén och max-storleken är 0,4 mm och den andra är 0,2 mm. 

 
91 ReRub AB, (2007) 
92 Resp. Z-Bloc Norden AB 
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I nedanstående citat diskuterar respondenten om metoderna att absorbera stål och metoder för 
pulverframställning: 

”...det är inga problem, det finns två metoder att tillverka gummipulver och båda metoderna 
eliminerar mycket stål. Om det är en liten flisa så är det ingen betydelse för vår del. Den 
ena metoden är kryomalning och den andra är att man bara klipper, klipper och klipper. 
Sedan passerar pulvret genom en magnet som tar bort stålet på så sätt.”93  

Respondenten betonade att materialåtervinning av uttjänta däck är i behov en större marknad 
samt konsumtion av färdiga produkter som tillverkas av återvunnen gummiduk. Bilindustrin 
behöver, enligt respondenten, förändras för ökad materialåtervinning:  

”...vi behöver helt enkelt få Volvo och Saab och säga att det och den produkten ska ha det 
materialet, och tala om det för sina underleverantörer att det och det ska tillverkas av 
återvunnet gummi. /.../ försäljningsinsatser behövs från vår sida. Viljan finns redan det är 
bara att de inte vet att vi kan det här. Vi behöver resurser för att sälja in det här till 
bilindustrin /.../ vi har kartlagt vilka bildelar tillverkas i USA utav återvunnet gummi och 
vilka standarder som gäller och sånt. Nästa steg som vi ska göra är att identifiera 
artikelnumren hos Saab och Volvo där vårt material skulle passa för att byta ut det. Sedan 
beställer Volvo till sina underleverantörer att vi vill ha den och det materialet i den 
artikeln.”94  

Respondenten betonade även att materialet inte behöver bevis för att det fungerar i praktiken. 
Nämnbara exempel är standarder och produkter utvecklade av Ford, General Motors och 
Chrysler i USA.  

”...massor av skäl är riktade att komma igång med återvinning av gummit till produkter av 
bilar eftersom det är bilar som producerar det mesta av gummiavfallet. På så sätt skulle man 
få ett slutet kretslopp där, de produkter som man levererar till bilindustrin då kan man göra 
nya produkter av eftersom materialet är termoelastiskt.”95 

Respondenten visar i ovanstående citat ett rationellt framtidsperspektiv. Med rationellt 
framtidsperspektiv menas att det finns möjligheter att åstadkomma betydelsefulla 
förändringar inom området inte minst i det avseende att resultera i ett slutet kretslopp. Trots 
att gummit inte återgår till nytt gummidäck kan det slutna kretsloppet betraktas eftersom 
gummit återgår till nya produkter inom bilindustrin. 

 
93 Resp. ReRub AB 
94 Resp. ReRub AB 
95 Resp. ReRub AB 
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DISKUSSION 

Företagens anledningar 
En majoritet av studiens företag arbetar med återvunna termoplastfraktioner på grund av 
bakomliggande ekonomiska incitament. Företag såsom Polyplank AB, Ofk Plast AB och 
Plastinject AB använder till exempel återvunnen plast i produktionen och produkter till följd 
av billigare råvara i förhållande till jungfrulig plast. Polymeruppgraderingsföretag, Rondo 
Plast AB och Ofk Plast AB, upphandlar till exempel aldrig plast där vidare förädlig av 
materialet eller dess kvalitet inte kan genomföras. 
  
Arbete med materialåtervinning betraktas som ett sätt att integrera det egna företaget framåt i 
en marknad med stark tillväxt och ett mer intensivt miljötänkande. Ett annat incitament är att 
företagen ser potential inom respektive område. Några företag har utvecklat affärsidéer till 
följd av ökat behov av materialåtervinnare och det marknadsutrymme som den rådande 
miljödiskursen och kretsloppstankarna skapat. Detta exemplifieras framförallt av företag som 
arbetar med gummi av uttjänta däck – det finns stora mängder uttjänta däck som behöver 
materialåtervinnas. Vad avser industriellt spill och restprodukter finns det behov av 
materialåtervinningsföretag eftersom det i dagsläget inte finns något producentansvar som 
driver återvinningen av dessa fraktioner samtidigt som industrin, oftast 
formsprutningsindustrin, inte hinner med återvinning av egna restprodukter. Dessa synpunkter 
förknippas främst med företag som Plaståtervinning AB och Rondo Plast AB, vars 
respondenter belyste deras upplevelser av den rådande situationen.  
 
Företag som Polyplank AB, ReRub AB och Z-Bloc Norden AB arbetar med utgångspunkt i 
patent. Dessa företag har uppstått efter forskning över hur blandade termoplastfraktioner och 
uttjänta däck kan materialåtervinnas i nya produkter. Materialåtervinning av dessa fraktioner 
upplevs vara begränsade till följd av blandade plastsorter och kemiska egenskaper vad gäller 
uttjänta däck.  
 
Liknande anledningar har påträffats av Ählström96 i studien ”Återvunnen plast – ingen 
marknad utan förutsättningar” där ekonomiska incitament visade sig vara viktigaste 
anledningen till varför företagen använder återvunnen plast i produktionen. Därmed spelar 
priset en väsentlig roll vad gäller användning av återvunna termoplastfraktioner och oftast 
lever det upp till de krav som existerande köpare ställer – att den återvunna plasten skall vara 
billigare i förhållande till jungfrulig. En del företag i samma studie, i likhet med denna studies 
företag, skapade affärsidéer som grundade sig på miljöhänsyn – det finns stora mängder plast 
som behöver användningsområden.  

Förutsättningar för ökad materialåtervinning 
Även om studiens syfte inte riktar sig till att besvara frågan hur arbetet med 
producentansvaret är uppbyggt och fungerar, framkom intresseväckande aspekter i det 
empiriska materialet som skulle kunna vara ett generellt hinder för ökad materialåtervinning 
och som skulle lämpa sig väl för undersökningar i framtida studier. Producentansvaret för 
exempelvis plastförpackningar genomförs idag av Plastkretsen AB som är en del av 
serviceorganisationen Register för ProducentAnsvaret, REPA. REPA och Plastkretsen AB ägs 
av råvaruproducenter och deras gemensamma verksamhet bygger på att förpacknings-
producenter ansluter till återvinningssystemet samt betalar en viss summa för att därigenom få 

 
96 Ählström, (2005) 
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sitt producentansvar uppfyllt.97 Plastkretsen AB sköter sedan insamlingen och återvinningen 
av uttjänta konsumentplastförpackningar åt anslutna företag och bolaget har inget vinstsyfte 
utan arbetar enbart för att tillhandhålla ett system för insamling och återvinning av 
plastförpackningar.98 Av denna studies resultat framkom att andra återvinningsaktörer inte 
kan konkurrera med Plastkretsen och att det är förmånligare för producenter att betala en 
avgift till Plastkretsen och därmed uppfylla lagstiftningen än andra aktörer, exempelvis 
Plaståtervinning AB, som arbetar enbart för att materialåtervinna plastfraktioner. Huruvida 
Plastkretsen AB föredrar energiutvinning framför materialåtervinning av termoplaster, 
tillföljd av dess ägare, kan inte avgöras med denna studie, trots att det framkom av en 
respondent, och skulle kräva vidare undersökningar med både Plastkretsen AB och 
råvaruproducenter. Däremot kan det konstateras att systemet med producentansvaret, såsom 
det är uppbyggt, medför att uttjänta plaster inte återgår till sin ursprungliga producent och 
därmed försvårar materialåtervinning av termoplaster i nya produkter. Logiskt skulle den 
största förutsättningen för materialåtervinningen vara om den återvunna plasten ersätter 
jungfruligt hos ursprungliga producenter.  
 
En indirekt förutsättning för ökad materialåtervinning återfinns i order från kunder som 
önskar produkter tillverkade av återvunnen plast. Med indirekt förutsättning menas att 
kunderna beställer produkter av formsprutningsföretag, till exempel Plastinject AB, som i sin 
tur beställer återvunnen plast för produktion av polymeruppgraderingsföretag, exempelvis 
Rondo Plast AB. Därav tolkas att avsättningarna för återvunnet material spelar en central roll 
inom området för att erhålla ökad materialåtervinning. 
 
Kraven som respondenterna från de olika företagen framfört för inköp av hårda 
termoplastfraktioner, för produktion eller polymeruppgradering, utgör en väsentlig 
förutsättning för ökad materialåtervinning. Kriterierna vid inköp av hårda 
termoplastfraktioner varierar mellan studiens företag men det återfinns emellertid vissa 
gemensamma grundkrav. Varierande krav beror främst av företagens kunder, vilka produkter 
som framställs, möjligheter vad avser sortering, rengöring och uppgradering samt vilka 
plaster som tekniskt kan hanteras av företagen. Ählström99 menar att inköpskraven varierar 
mellan produkter som framställs och mekaniska egenskaper som krävs. Det finns en skillnad 
mellan företag som kräver återvunnen plast med lägre kriterier och företag som mer eller 
mindre kräver kvalitetsgaranti. Av den anledningen menar Ählström100 att ett 
standardiseringssystem, för att kunna täcka kvalitetskraven, skulle behövas för att därigenom 
erbjuda bearbetningsföretagen en kvalitetssäkringsgaranti och samtidigt underlätta 
avsättningarna för återvunnen plast. 
 
Formsprutningsindustrins, Plastinject AB, krav uppfattas vara högst och bedöms endast kunna 
uppfyllas av polymeruppgraderingsföretag såsom Rondo Plast AB eller Ofk Plast AB. Företag 
som Polyplank AB och Plaståtervinning AB bedöms ställa lägre krav eftersom den 
förstnämndes produkter och tillverkningsprocesser inte upplevs som alltför känsliga medan 
Plaståtervinning AB genomför renings- och sorteringsprocesser i förebyggande syfte. Ofk 
Plast AB skall, enligt respondenten, kunna klara en del föroreningar men nivån ”inte alltför 
mycket” är av varierande karaktär och beroende av till exempel kunder och produkter. Av den 
anledningen kan inte en generellt definierad slutsats konstateras.  
 

 
97 REPA, (Online, acc: 2007-06-03) 
98 Plastkretsen, (Online, acc: 2007-06-03) 
99 Ählström, (2005) 
100 Ählström, (2005) 
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De gemensamma grundkraven är att plaster skall vara sorterade och beroende av företag, 
Rondo Plast AB, Polyplank AB, Ofk Plast AB, Plaståtervinnig AB, Plastinject AB, 
identifierade med densitet och smältindex för att därigenom möjliggöra företagens 
bearbetningsprocesser. Toleranserna av renhetsgrad uppfattas vara minimala och en eventuell 
marknadsföring kan resultera i reklamation beroende på fraktioners innehåll av föroreningar i 
form av smuts, fibrer och metaller. Blandade termoplastfraktioner resulterar i delamineringar, 
lager av ”glimmer”, med anledning av deras inkompatibilitet samt varierande smältindex. 
Detta han härledas till Klason och Kubát101 som menar att föroreningar, vare sig det handlar 
om olika plaster eller kontaminering av olika slag, komplicerar bearbetningen och reducerar 
även råvarans egenskaper. Praktiskt taget skulle ovannämnda föroreningar behöva sorteras 
respektive tvättas i flera omgångar för att möjliggöra materialåtervinning i nya produkter. 
 
Plastinject AB, som ett formsprutningsföretag, ser produkter som ”tål lite medsvängningar” 
som en förutsättning för ökad materialåtervinning. Samtidigt som företaget Polyplank AB, 
vilket sätter lägre kvalitetskrav och som visserligen arbetar efter andra normer i förhållande 
till Plastinject AB, behöver övertyga potentiella kunder för att erhålla acceptans vad gäller 
deras produkter. Därför behöver produkterna, som tillverkas av Polyplank AB i återvunnen 
blandad termoplast, vara estetiskt tilltalande för att underlätta marknadsföring och därmed 
utökad användning av återvunna, hårda termoplastfraktioner.  
 
Några respondenter diskuterade kompatibilitet mellan plasterna ABS – Polystyren och HDPE 
– PP. Den generella uppfattningen är emellertid att trots liknande egenskaper mellan nämnda 
termoplaster verkar plastbearbetningsföretag inte ha förtroende för resthanteringsaktörer - att 
blandningen innehåller enbart påstådda termoplaster. Därav är bedömningen att eventuella 
blandningar skall utföras enbart av polymeruppgraderingsföretag som besitter kunskap över 
möjligheter och tillsättningar av additiv för att inte försämra råvarans kvalitetsmässiga 
egenskaper. Av resultatet kan dessutom konstateras att resthanteringsaktörer, som Stena 
Gotthard, inte agerar utifrån allmänt accepterad kunskap om plasternas renhet. En respondent 
diskuterade tidigare upphandlingar där plasten blivit kontaminerad under mekaniska processer 
hos resthanteringsaktören innan den levererades till polymeruppgraderingsföretaget. En annan 
respondent diskuterade att resthanteringsaktören behövde avlägsna metallkontamineringar 
innan plasten levererades för vidare bearbetning. Respondenten från Plaståtervinning AB 
diskuterade till exempel att företaget genomför rengörings- och sorteringsprocesser i 
förebyggande syfte eftersom osorterade plaster levererades i tidigare upphandlingar. 
 
Endast Polyplank AB visade möjligheter för inköp av blandade och oidentifierade 
termoplastfraktioner. Produkterna som tillverkas av blandfraktioner har låga mekaniska 
egenskaper och dessutom berörs inte av estetiska krav med hänsyn till att de vanligen grävs 
ned i marken. Företagets inköpsmängder av blandade termoplastfraktioner är emellertid 
beroende av efterfrågan. Efterfrågan styrs av hur mycket konsumenterna efterfrågar sådana 
produkter som visserligen lämpar sig väl för nedgrävning i marken med goda icke-
rötningsegenskaper. 
 
Högre krav verkar avspegla produkters avsättningar liksom inom vilka områden de används. 
Ty Plastinject AB: s produkter återfinns i konsumtionsområden såsom teknologiska detaljer 
och dylikt där avsättningarna finns redan i kunders order. Detta kan härledas till Klason och 
Kubát102 som menar att vissa företag, såsom Plastinject AB, har infört kvalitetslednings-

 
101 Klason & Kubát, (2001) 
102 Klason & Kubát, (2001) 
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system och kan som en effekt av det inte använda ospecificerade plaster i större omfattning 
eftersom den tekniska kvaliteten behöver vara fastställd. 
 
Förutsättning för ökad materialåtervinning av gummi från uttjänta däck återfinns i dagsläget 
enbart i det faktum att marknad för gummiprodukter, framställda av uttjänta däck, är väldigt 
liten och behöver utvecklas. Kraven som Z-Bloc Norden AB ställer på råvaran är att de 
nedmalda däcken inte skall vara fuktiga och innehålla alltför mycket finmaterial. ReRub AB 
vars planer är att inleda egenproduktion av processad gummiduk diskuterade inga specifika 
krav hur på den framtida råvaran kommer att kvalitetssäkras. Däremot diskuterade 
respondenten metoder för framställning av gummipulver vilka tidigare blivit 
uppmärksammade inom den vetenskapliga litteraturen av bland andra Jang103 med flera i 
studien ”Discarded tire recycling practices in the United States, Japan and Korea”. 
Författarna antyder, likt respondenten, att det finns olika sätt att producera gummipulver och 
att storlekarna varierar mellan produkter. Kryomalning som den ena metoden innebär att däck 
fryses i flytande kväve och mals sedan. Den andra är, som respondenten från ReRub antydde, 
klippning till önskvärda kornstorlekar.  
 
Sammanfattningsvis för detta avsnitt kan konstateras att förutsättningarna och grundkraven 
för ökad materialåtervinning av hårda termoplaster inte skiljer sig från den kunskap som 
presenteras i bakgrunden, sidorna 8-9, av denna studie. Respondenternas och därmed 
företagens kriterier är i stort sätt oförändrade i förhållande till argument som presenteras av 
Kubát och Klasson104 respektive Naturvårdsverket105. Carlsson106 menar i studien 
”Kartläggning och utvärdering av plaståtervinning i ett systemperspektiv” att mångfalden i 
plastsorter och möjliga additiv avspeglar återvinningskomplexiteten och att denna 
komplexitet begränsar materialåtervinningen.  

Framtidssyn 
Framtidssynen angående ökad materialåtervinning av termoplastfraktioner varierade bland 
respondenter. Två respondenter ser incitament för ökade mängder termoplaster från uttjänta 
personbilar men även ersättning av jungfruliga termoplaster med återvunna inom bilindustrin. 
Drivkrafterna betraktas ha orsak i EU-direktiven 2000/53/EG och 2005/64/EG som 
kompletterar varandra och innebär bland annat minsta nivåer för återvinning och 
materialåtervinning av komponenter och material i nya fordon till år 2015.107  
 
Ett framtida potentiellt hinder återfinns i brist på tillgången av material och dess 
repeterbarhet. Detta upplevs speciellt när produkter tillverkas i stora volymer av återvunnen 
plast. Export av återvunna termoplaster påverkar den nationella tillgången men även priset på 
den inhemska marknaden. Det är framförallt export till Kina som märks på marknaden 
eftersom priserna tenderar att stiga, enligt respondenter, med 80-90 procent tillföljd av 
konkurrensen. Förhoppningar finns emellertid, bland respondenter, att länder såsom Kina ska 
övergå till egenförsörjning i framtiden vilket skulle innebära lägre materialråvarukostnader. 
Priset i förhållande till konkurrensen från Kina, som respondenterna resonerade kring, tyder 
på att svenska företag inte kan konkurrera med utländska. Enligt Ählström108 beror detta på 
att materialåtervinningskostnaderna är lägre för företag i Kina och att de därutav kan betala ett 

 
103 Jang m.fl., (1998) 
104 Klason & Kubát, (2001) 
105 Naturvårdsverket, (1996) 
106 Carlsson, (2002) 
107 Europeiska unionens verksamhetsområden, (Online, acc: 070513)  
108 Ählström, (2005) 
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högre pris för den återvunna plasten än till exempel svenska plastbearbetningsföretag. 
Exporten medför även komplikationer vad gäller materialens repeterbarhet bland potentiella 
köpare i Sverige och minskar därmed möjligheter för ersättning av jungfrulig plast med 
återvunnen.109 
 
För företag som Polyplank AB och Ofk Plast AB finns förhoppningar till marknadsmässigt 
genomslag och större efterfrågan av deras produkter. Offentliga upphandlingar betraktas, 
bland respondenter, som viktiga incitament för ökad efterfrågan av till exempel Polyplank 
AB:s produkter.  
 
Konsumtion liksom framställning av produkter som tillverkas av gummi från uttjänta däck 
behöver utvecklas. Likaså behövs fler företag som bearbetar uttjänta däck etableras för att 
kunna upprätthålla en eventuell marknad. Det faktum att gummi från uttjänta däck inte återgår 
till nya däck utan används i andra produkter gör materialåtervinningen till ett komplicerat 
område. Det finns emellertid en förhoppning att den termoelastiska gummiduken skall 
användas i nya fordon till följd av samma EU-direktiv, 2000/53/EG och 2005/64/EG, som 
berör plaster men i detta avseende även gummi. Affärsidéerna som ReRub AB har angående 
den processade gummiduken kan med stor sannolikhet vara ett framtida alternativ. 
Gummiduken utgör till exempel den tredje största appliceringen av återvunna däck i USA.110 
Applikationer inom bilindustrin i USA handlar framförallt om gummilister, slangar och 
belägg för bromspedaler.111 

Syn utifrån termodynamiskt perspektiv 
Möjligheterna för ökad materialåtervinning kan även betraktas från ett termodynamiskt 
perspektiv. Termodynamik är vetenskapen om energins omvandling och grundas av två 
centrala lagar. Den första termodynamiska lagen innebär i korta drag att energin varken 
försvinner eller förbrukas utan omvandlas till nya former genom interaktioner.112 Den andra 
lagen uppfattas vara kompletterande till den första och innebär att energin har kvalitet liksom 
kvantitet och processer inträffar för att minska energins kvalitet.113 Två centrala begrepp är 
entropi och exergi. Entropi är ett mått på ordningsgrad och utifrån den andra termodynamiska 
lagen strävar materia efter oordning det vill säga materia sprids spontant och blir oordnad.114 
Oordningen är verksam hela tiden och för att ordning skall upprätthållas behövs åtgärder eller 
snarare en drivkraft för att styra materien till ökad ordning. Inom termodynamiska 
sammanhang benämns drivkraften som exergi. Exergi anger energins kvalitet men i detta fall 
med materialen kan exergi även betraktas som minsta mängd användbar energi som behöver 
överföras till materialet vid omvandlingen från ett tillstånd till ett annat, exempelvis hög 
entropiskt till låg entropiskt.115  
 
Begreppen entropi och exergi karaktäriserar materialåtervinning i denna studie enligt figur 1. 
Högt entropiskt värde och därmed oordning i materia karaktäriserar låg sortering av 
termoplaster och däck vilket medför hög oordning i fraktionerna. Termodynamiskt innebär 
detta låg exergi och låg energikvalitet. Materialåtervinningsmässigt medför sådana fraktioner 
låg kvalitet och begränsade möjligheter för materialåtervinning.  

 
109 Ählström, (2005) 
110 Sunthonpagasit & Duffey, (2004) 
111 De Val, (1995) 
112 Dincer & Cengel, (2001) 
113 Ibid. 
114 Delin & Gundelius, (1998) 
115 Connely & Coshland, (1997) 
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Termodynamiskt perspektiv 

 
Figur 1 Materialåtervinning i förhållande till termodynamiskt perspektiv. 

Noterbart är även att figur 1 kan fungera i omvända termer, det vill säga låg entropisk materia 
innebär hög ordning vilket resulterar i hög exergi och därmed större möjligheter, tillföljd av 
högt energikvalitet, att använda energin. Materialåtervinningsmässigt kan fraktioners höga 
sorteringsgrad med och höga materialordning resultera i högt materialkvalitet och större 
möjligheter för materialåtervinning.  
 
Industriella system börjar med hög kvalitativa material, extraherade ur jordens skorpa såsom 
fossila bränslen och metaller, vars kvalitet och form degraderas efter att ha varit i 
konsumentledet.116 O´Rourke117 med flera menar att livscykeln på ett sådant materialflöde 
kan förklaras ur ett entropiskt perspektiv. Jungfruliga råvaror såsom mineraler och metaller 
innehåller förhållandevis ett högt entropiskt värde som vanligen efter genomförd raffinering 
ordnas till lågt entropiskt och utgör därmed ett primärt materialslag för industriella processer. 
Av de primära materialen tillverkas produkter som sedan genomgår ett konsumentled och 
återgår på så sätt till ett högt entropiskt värde, det vill säga ökat oordning och försämrad 
energikvalitet – exergi.118 Praktiskt kan detta innebära att materialet kontaminerats med smuts 
eller blandats med annan sort. För att sedan kunna till exempel materialåtervinna materialet, 
istället för att förbränna detsamma, krävs återigen ett lågt entropiskt värde. Man kan föreställa 
sig då att i plastens fall kan det handla om polymersortering eller inblandning av olika 
tillsatser som stärker kvaliteten. 
 
Materialanvändning leder alltså till konsumtion där exergi går förlorad och för att möjliggöra 
en eventuell återvinning behöver exergi tillföras. Denna exergitillförsel kan enbart ske på 
bekostnad av exergi från en annan resurs.119 I detta sammanhang är materialåtervinning 
beskrivet i form av en process vars exergi ökar på bekostnad av andra resurser. Häri ligger det 
faktum till varför överväganden, om materialen ska energiutvinnas eller materialåtervinnas, 
sker eftersom all materialåtervinning inte är alltid miljömässigt- och ekonomiskt motiverat. 
Utvärderingar kring och jämförelser mellan energiutvinning och materialåtervinning för 
plastfraktioner har påvisat att materialåtervinning är generellt att föredra ur miljösynpunkt 
framför energiutvinning såvida 1 kilo återvunnen plast ersätter 1 kilo jungfrulig plast.120 
Materialåtervinning sparar mer energi och resulterar i lägre växthusgaser i förhållande till 

 
116 O´Rourke m. fl., (1996) 
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Connely & Coshland, (1997) 
120 Carlsson, (2002) 
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förbränning.121 Ett undantag finns där materialåtervinning av plast inte är att föredra framför 
energiutvinning och det är i jämförelsen mellan tryckimpregnerat trä och återvunnet plast 
eftersom nyproduktion av impregnerat trä inte är lika krävande i förhållande till jungfrulig 
plastproduktion.122 För studien innebär detta att företag som ersätter jungfrulig plast med 
återvunnen, som Plastinject AB och Plaståtervinning AB, utgör störst miljönytta i förhållande 
till exempel Polyplank AB eller Ofk Plast AB där återvunnen plast ersätter en viss mängd 
tryckimpregnerat trä. Liknande studier vad avser uttjänta däck har inte påträffats och därmed 
kan ingen konkret avvägning göras.  
 
För att öka materialåtervinning av plastfraktioner kan paralleller och synsätt dras till 
O´Rourke123 m. fl., som menar att entropin behöver återvinnas. Under en livscykel genomgår 
materialet fler degraderingar och slutar i ett hög entropisk tillstånd. Primära, sorterade 
materialfraktioner från industriell sektor är oftast lågentropiska och därmed efterfrågade av 
bearbetningsföretagen. Detta medför större bearbetningsmöjligheter och samtidigt en 
ekonomisk avkastning som motiverar fortsatt återvinning. Primära materialfraktioner i form 
av restprodukter och produktionsspill behöver exempelvis ingen exergitillförsel eftersom 
ingen exergi och därmed kvalitet gått förlorad från materialet.124 Materialet kan recirkulera i 
industriella system utan att behöva uppgraderas kvalitetsmässigt - exergimässigt. Vad avser 
de sekundära plastfraktionerna så behöver dessa återgå till ett lågt entropiskt tillstånd för att 
kunna materialåtervinnas i nya produkter. Exergitillförsel och ordning av materialen till lågt 
entropiskt är processer som företagen helst vill undvika eftersom alla mekaniska processer är 
inte företagsekonomiskt lönsamma med tanke på att exergi från andra resurser används. Ett 
företag, Polyplank AB, arbetar delvis med högentropiska material i ett högentropiskt system 
eftersom ingen exergi tillförs för att förändra materialets entropitillstånd. Det höga entropiska 
systemet kännetecknas av att varken resthanteraraktören eller produktframställaren tillför 
exergi för att påverka materialets degraderade tillstånd som orsakats under konsumentled. 
Degraderingen kan praktiskt innebära att plastmolekylkedjorna brutits ned till exempel av 
kemikalier, höga temperaturer, vibrationer och mekaniska påfrestningar.125  
 
Avslutningsvis, för att erhålla ökad materialåtervinning från studerade fraktioner, behöver 
resthanteringsaktörer se till att materialen, termoplasterna och gummit, inte hamnar i högt 
entropiska tillstånd. Fraktionerna bör hållas isär och sorteras om de är blandade för att därmed 
inte begränsa möjligheter till användning i nya produkter. 

 
121 Finnveden m. fl., (2005) 
122 Ibid. 
123 O´Rourke m. fl. (1996) 
124 Connely & Coshland, 1997) 
125 Naturvårdsverket, (1996) 
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SLUTSATSER 
Anledningar 

 Företagens anledningar beror i allmänhet på ekonomiska incitament – billigare råvara 
i förhållande till jungfrulig. Det finns undantag där anledningarna grundas på patent 
och miljöhänsyn. Företagen ser potential inom respektive område och betraktar 
studerade fraktioner som värdefulla resurser.  

Förutsättningar för ökad materialåtervinning 
 Kriterierna vid inköp av hårda termoplastfraktioner varierar mellan studiens företag. 

Det återfinns emellertid vissa gemensamma grundkrav – plaster skall vara sorterade 
och, beroende av företag, identifierade med densitet och smältindex för att därigenom 
möjliggöra företagens bearbetningsprocesser. Det är huvudsakligen efterfrågan på 
”rena” termoplastfraktioner.  

 Formsprutningsföretaget, Plastinject AB, ställer höga krav på renhet och kräver mer 
eller mindre kvalitetsgaranti. Bedömningen är emellertid att störst potential, för ökad 
materialåtervinning, finns inom formsprutningsindustrin på grund av acceptans av 
produkter tillverkade i återvunnen plast. Detta kompletteras dessutom av störst 
miljönytta eftersom den återvunna plasten därigenom ersätter jungfrulig på annorlunda 
sätt i förhållande till exempelvis Polyplank AB. 

 Polyplank AB betraktas ha mindre problem med renheten som dessutom tillverkar 
produkter i blandfraktioner. Plaståtervinning i Arvika AB genomför renings- och 
sorteringsprocesser i förebyggande syfte. 

 Av resultatet kan dessutom konstateras att resthanteringsaktörer, som Stena Gotthard, 
inte agerar utifrån allmänt accepterad kunskap. Samtliga krav som respondenterna 
framfört om sorterade fraktioner kräver att resthanteringsaktörer agerar utifrån 
vedertagen kunskap vad gäller sorterade polymerer. Fraktionerna bör hållas isär och 
sorteras om de är blandade för att därmed inte begränsa materialens möjligheter till 
återvinning i nya produkter. Denna slutsats bekräftas även av termodynamiska 
principer.  

 Det är få företag som arbetar med produkter baserade på gummi från uttjänta däck. 
Marknad för produkter tillverkade av gummi från uttjänta däck behöver utvecklas för 
att erhålla ökad materialåtervinning. Kriterier vid inköp av gummi från uttjänta däck är 
att det inte skall vara fuktigt och inte innehålla alltför mycket finmaterial. Kriterierna 
vad avser den processade gummiduken förknippas med olika kornstorlekar.  

Framtidssyn 
 Ökade mängder termoplaster betraktas i framtiden härstamma från uttjänta 

personbilar.  

 Ett framtida potentiellt hinder återfinns i brist på tillgång av material och dess 
repeterbarhet. Detta upplevs speciellt när produkter tillverkas i stora volymer av 
återvunnen plast. Export av återvunna termoplaster påverkar den nationella tillgången 
men även priset på den inhemska marknaden 

 Det finns förhoppningar till marknadsmässigt genomslag och större efterfrågan av 
produkter baserade på återvunnen plast vilket skulle gynna materialåtervinningen. 

 Tillverkning av fordonskomponenter, baserade på gummi från uttjänta däck, kan i 
framtiden vara ett alternativ inom bilindustrin. 
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FÖRSLAG PÅ VIDARE STUDIER 
I studien framkom viktiga perspektiv som sammantaget skulle lämpa sig väl för nya studier. 
Förslag på vidare studier skulle vara att undersöka huruvida producenter, som tillverkar en 
produkt och marknadsför den med utgångspunkt i jungfruligt material, uppfyller 
producentansvaret med hänsyn till att återvunnet material inte återgår i nya produkter hos 
samma producent. Vilka för- och nackdelar finns det med att Repa-Plastkretsenssystemet 
sköter producentansvaret åt producenter? Finns det grundfel i det system som är uppbyggt 
kring dagens producentansvar, vilka i så fall? Hur görs avvägningar, hos Plastkretsen AB, 
mellan fraktioner som energiutvinns respektive materialåtervinns? Likaså skulle det vara 
intressant att undersöka vilka är anledningarna till varför hushållsplasterna inte återvänder till 
ursprungliga producenter. Beror detta av olika kontamineringar, som framkom i denna studie, 
eller finns det andra bakomliggande aspekter? 
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BILAGA 1 
 

Intervjumanual – Materialåtervinning från termoplastfraktioner 
 
Syftet med intervjun är att kartlägga flöden av termoplaståtervinning samt studera 
materialåtervinningsföretagens upplevelser kring hanteringen, marknaden samt möjligheter 
liksom förutsättningar för ökad materialåtervinning.  
 

- Hur stora mängder återvunnen termoplast används av ert företag årligen? Har någon 
uppfattning om varifrån återvinningsmaterialet kommer, industriellt spill eller 
hushållsavfall? Vad är anledningen till att ni valde att arbeta med framställning av 
produkter som baseras på återvunnen termoplast? 

 
- Vad produceras konkret samt hur hanteras, dvs. materialåtervinns termoplaster på ert 

företag? Process, råvara  produkt, bearbetningsteknik? Vad består råvaran av, vilka 
termoplastfraktioner bearbetas/handlar det om? Hur ser ni på blandade 
termoplastfraktioner?  

 
- Vilka kvalitetskrav ställer ni på råvaran, från era leverantörer, som ni upphandlar för 

produktion? Vilka mängder och i vilka former önskar ni återvunnen termoplast för 
produktion? 

 
- Finns det och i så fall vilka är de huvudsakliga komplikationerna med tillverkning av 

era produkter? Vilka plastfraktioner får inte finnas i råvarusammansättningen? Hur 
hanteras det?  

 
- Har ni och i så fall vilka restprodukter faller från produktion? Hur hanteras 

restavfallet? Vad fungerar respektive inte i dagsläget? Hur skulle det kunna förbättras? 
Har ni något samarbete med företag som eventuellt tar hand om ert produktionsspill? 

 
- Vad finns det för kvalitetskrav gällande era produkter? Inom vilka områden används 

era produkter? Får produkterna i ett senare skede användas inom exempelvis 
livsmedel respektive läkemedelsindustrin?  

 
- Vilka avsättningar får ni för era produkter? Hur ser marknaden ut för era produkter? 

Vad vore optimalt? Upplever ni konkurrens inom branschen?  
 
- Hur ser ni på framtidens materialåtervinning? Vilka möjligheter och hinder samt 

förutsättningar ser ni inom branschen? Vad behöver utvecklas för ökad 
termoplaståtervinning? Framtidsscenario? 

 
- Avslutningsvis, har ni någon vision för exempelvis omfattning av fler materialslag för 

materialåtervinning eller vidareutveckling av er verksamhet? 
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Intervjumanual – Materialåtervinning från uttjänta däck 
 
Syftet med intervjun är att kartlägga flöden av däckgummits materialåtervinning samt studera 
materialåtervinningsföretagens upplevelser kring hanteringen, marknaden och möjligheter 
liksom förutsättningar för ökad materialåtervinning.  
 

- Hur stora mängder återvunnet gummi används av företaget årligen? Har ni någon 
uppfattning om varifrån det strömmar återvinningsmaterial till ert företag? Vad är 
anledningen till att ni valde att arbeta med produkter av återvunnet gummi? 

 
- Vad produceras konkret samt hur hanteras, dvs. materialåtervinns återvunnet gummi 

från uttjänta däck på ert företag? Process, råvara  produkt, bearbetningsteknik? 
 
- Har ni och i så fall vilka restprodukter faller från produktion? Hur hanteras 

restavfallet? Vad fungerar respektive inte i dagsläget? Hur skulle det kunna förbättras? 
Har ni något samarbete med företag som eventuellt tar hand om ert produktionsspill? 

 
- Inom vilka områden används era produkter? 
 
- Vilka kvalitetskrav ställer ni på råvaran, från era leverantörer, som ni upphandlar för 

produktion? Vilka mängder och i vilka former önskar ni återvunnet gummi från 
uttjänta däck för produktion?     

 
- Finns det och i så fall vilka är de huvudsakliga komplikationerna med tillverkning av 

era produkter? 
 

- Vilka avsättningar får ni för era produkter? Vad är er upplevelse av marknaden i 
dagsläget? Vad vore optimalt? Vad behöver utvecklas för ökad återvinning? 
Framtidsscenario? 

 
- Vilka kvalitetskrav ställer markanden på era produkter? Finns det krav 

överhuvudtaget? 
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