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Sammanfattning 

Den klassiska linjära produktionsmodellen har länge varit dominerande. Denna typ av 
produktion bygger på en ständig tillgång av ändliga råvaror som förädlas, konsumeras 
och sedan kasseras. I takt med att råvarureserverna minskar och hållbar produktion blir 
allt viktigare har dock olika metoder för att återanvända material och produkter börjat 
uppmärksammas. Detta syns särskilt tydligt inom fordonsbranschen. Där är 
återtillverkning, alltså återställande av en uttjänt produkt till nyskick, ett växande fokus 
för både originaltillverkare och oberoende aktörer (så kallade fristående återtillverkare).  

Syftet med detta arbete har varit att undersöka återtillverkning av fordonskomponenter 
på den svenska marknaden. Detta har skett genom undersökning av aktörer inom 
återtillverkningsindustrin. Dessutom har en komparativ studie av två återtillverkande 
företag, Volvo Powertrain i Flen och Borg Automotive, utförts. I arbetet jämfördes även 
de svårigheter för återtillverkning som framgick i den teoretiska referensramen med de 
svårigheter som återtillverkare upplever i praktiken.  

Resultatet av arbetet visade att återtillverkning inte är ett utbrett fenomen på den svenska 
marknaden, men de intervjuade aktörerna har en positiv inställning till återtillverkning 
och ser det som en växande industri. De hinder som finns för ökad återtillverkning är 
främst de som identifierats i teorin. Dessa är omfattande lagerhållning, problem med 
återtagande av uttjänta komponenter och svårigheter med att automatisera 
återtillverkningsprocessen. Det framgår dessutom att originaltillverkare och fristående 
återtillverkare har olika förutsättningar och står inför olika problem. Vidare innebär höga 
inträdesbarriärer svårigheter för nya aktörer att etablera sig inom 
återtillverkningsbranschen. De juridiska incitamenten är i dagsläget svaga, de starkaste 
incitamenten för företag att börja återtillverka är i stället ekonomiska. Ett problem som 
inte framgick av teorin, som originaltillverkare upplever, är matchning av utbud och 
efterfrågan. 

Sammanfattningsvis stämmer teori och praktik generellt överens vilket visar på att 
återtillverkning är väl förstått inom den akademiska litteraturen. De problem med att 
matcha utbud och efterfrågan bör dock undersökas närmare då det saknas teoretisk 
bakgrund till detta problem. Det finns en framtidstro för återtillverkning och de 
inblandade aktörerna arbetar aktivt för att främja återtillverkning och bemöta de problem 
som finns i dagsläget. 
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Abstract 

The linear “take-make-dispose” production process has long been the dominating form 
of production. This production model is dependent on a steady supply of raw material 
that is processed into goods, which are then consumed and discarded. However, the 
dwindling raw material reserves are causing sustainable production processes to become 
more important for producers, resulting in the emergence of various methods for reusing 
materials and discarded products. This is especially noticeable in the automotive industry. 
Remanufacturing, the process of restoring a discarded product to its original state, is a 
growing area of interest for both original equipment manufacturers and independent 
remanufacturers.  

The objective of this report was to evaluate remanufacturing of automotive components 
on the Swedish market. This was done by surveying companies related to 
remanufacturing. A comparative study of two remanufacturers, Volvo Powertrain in Flen 
and Borg Automotive, was also performed. Additionally, the remanufacturing difficulties 
found in theory were compared to the difficulties expressed by the surveyed 
remanufacturers.  

The result of this project showed that remanufacturing is not a widespread practice in 
Sweden. However, the surveyed companies have a positive attitude towards 
remanufacturing and consider it to be a growing industry. The obstacles for 
remanufacturing found in theory were found to be valid in practice. These obstacles are 
inventory build-up, insufficient access to discarded components, and difficulties 
automating the remanufacturing process. The operations of original equipment 
remanufacturers and independent remanufacturers were found to differ from one 
another and therefore the companies face different types of obstacles. Moreover, high 
barriers to entry make it difficult for new companies to emerge on the market. There are 
also weak legal incentives for companies to start remanufacturing. Instead 
remanufacturers are primarily driven by financial incentives. Another obstacle, not 
identified in the theoretical framework and experienced by the original equipment 
remanufacturers, is the matching of supply and demand.  

In conclusion, the theoretical framework is largely consistent with the observed practice. 
This indicates the remanufacturing is well understood in the academic literature. The 
problem of matching supply and demand should be examined more closely in future 
studies, as there is no theoretical foundation for this problem. Overall, there is a positive 
outlook on remanufacturing and the companies involved work actively to both promote 
remanufacturing as a practice and develop solutions for the problems they face.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
För att möta framtidens krav på minskat avfall, minskade koldioxidutsläpp och hållbarare 
produktion har återtillverkning blivit ett alltmer uppmärksammat koncept. 
Återtillverkning innebär att uttjänta produkter inte kasseras utan i stället återställs till 
ursprungsskick med samma prestanda och samma garanti som en likadan, ny produkt har 
(1). Att återtillverka produkter kan vara både energieffektivt och materialbesparande. Då 
aggregerade råvarupriser historiskt sett minskat stadigt har återtillverkning inte tilltalat 
industrin från ett ekonomiskt perspektiv, eftersom det ofta varit billigare att nyproducera 
än att återtillverka. De senaste åren har de aggregerade råvarupriserna dock börjat stiga 
(2). Prisökningarna beror delvis på att råvaror, såsom järnmalm och olja, är ändliga 
resurser. Beräkningar för när oljeproduktionstoppen kommer nås varierar kraftigt (3, 4). 
Klart är dock att ett minskat råvaruutbud innebär en allt större risk för 
produktionsstörningar och ökade kostnader för producenter. Förespråkare menar att det 
finns stor lönsamhetspotential inom återtillverkning generellt och särskilt inom 
fordonsindustrin, som är en materialintensiv industri (5). 

1.2. Syfte och frågeställning 
Det finns tecken på att återtillverkning av fordonskomponenter kan vara gynnsamt för 
företag inom personbilsindustrin. Det är dock ett relativt nytt område och det finns 
faktorer som kan påverka återtillverkningens lönsamhet. Syftet med arbetet är därför att 
undersöka återtillverkning av fordonskomponenter på den svenska marknaden och 
tydliggöra varför aktörer väljer, eller avstår från, att återtillverka. Förhoppningen är att 
detta arbete ska kunna bidra med en ökad insyn i vad som driver företag som är 
verksamma inom fordonsindustrin att införa återtillverkning. Arbetet bidrar 
förhoppningsvis även till att fylla eventuella glapp mellan teori och praktik och ge en 
helhetsbild över återtillverkning av fordonskomponenter i Sverige. 

För att tydliggöra syftet har följande huvudfråga formulerats:  

Vilka incitament och hinder finns för återtillverkning av komponenter inom fordonsindustrin?  

För att svara på detta undersöks följande delfrågor. 

§ Vilka förbättringsområden finns det inom återtillverkningsprocessen? 

§ Vilka problemområden identifieras inom teorin och hur stämmer dessa överens 
med verkligheten? 

§ Vilken typ av aktörer finns på den svenska marknaden? 
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1.3. Avgränsningar 
Återtillverkning är en omfattande process, vilket innebär att arbetet har behövt begränsas 
för att frågeställningen ska kunna besvaras. Fokus ligger främst på själva 
återtillverkningsprocessen och arbetet går inte in på djupet på de faktorer som driver 
efterfrågan av återtillverkade komponenter. För att underlätta återtillverkning är design av 
produkter ett relevant område, men detta kommer inte att behandlas i arbetet då det är 
alltför omfattande. Arbetet kommer endast fokusera på återtillverkning och inte ta upp 
återvinning av material. Inte heller slutkundernas uppfattning av kvaliteten på 
återtillverkade komponenter jämfört med nyproducerade kommer tas upp. Arbetet 
begränsas till den svenska marknaden. 

1.4. Metod 
Teori och praktik jämförs i detta arbete, vilket avspeglas i den metod som valts. En 
litteraturstudie har genomförts för att sammanställa en teoretisk grund som kan användas 
för att besvara frågeställningen. Litteraturstudien har genomförts via insamling av 
vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Dessa är främst hämtade från SpringerLink, 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och Google Scholar. Alla källor har bedömts 
kritiskt för att säkerställa deras trovärdighet. Studien inleddes med bred sökning efter 
information riktad mot cirkulär ekonomi, där en kunskapsbas om cirkulär ekonomi och 
återanvändning lades, för att sedan smalnas av allt mer mot återtillverkning inom 
fordonsindustrin.  

För att få en djupare förståelse för fördelar och svårigheter med återtillverkning i Sverige, 
och för att få en tydlig bild av det praktiska genomförandet av återtillverkning, har en 
empirisk komparativ studie genomförts. Två återtillverkare med kopplingar till den 
svenska marknaden kontaktades. Även tre bilåtervinnare och Sveriges Bilåtervinnares 
Riksförbund kontaktades. Intervjuerna med bilåtervinnarna utgör ett stickprov då det 
finns fler bilåtervinnare på den svenska marknaden, alltså ger intervjuerna inte 
nödvändigtvis en komplett bild.  Studien innehåller såväl kvalitativa som kvantitativa drag 
där intervjuerna som utfördes svarar för den kvalitativa delen och utgångsmaterialet det 
kvantitativa. Företagen intervjuades via mail genom semistrukturerade intervjuer. Denna 
metod valdes framför andra metoder för att följdfrågor skulle kunna ställas och för att 
uppmuntra till en friare dialog. Dessutom kan frågorna anpassas utifrån den intervjuades 
bakgrund, vilket var en fördel då de personer som intervjuades hade olika roller inom 
sina respektive företag. Efter att den komparativa studien genomförts, sammanfattades 
och analyserades de resultat som framkommit. Analysen fokuserade på att jämföra den 
teori som insamlats med de resultat som framkom av intervjuerna. Slutligen besvarades 
de ursprungliga frågeställningarna. 
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2. Cirkulär ekonomi och återtillverkning 
Historiskt sett har produktlivscykler varit linjära, vilket innebär att en produkt tillverkas, 
används och sedan kasseras. För att framställa produkten används naturresurser och när 
produkten kasseras hamnar dessa material på deponi. Det innebär att nya naturresurser 
sedan måste brytas för att tillverka nya produkter (6). Figur 1 illustrerar den linjära 
produktlivscykeln. 

Figur 1. Den linjära produktlivscykeln (6).  

Samhället har upplevt en hög global befolkningstillväxt och en ökad konsumtion per 
capita, framförallt i den rikare delen av världen (7). Konsekvenserna av den ökade 
tillväxten är ett allt mer resurskrävande och avfallsproducerande levnadssätt som orsakar 
ett överutnyttjande av naturresurser och en ökad belastning på miljön (8). Som reaktion 
på detta resurskrävande levnadssätt uppstod under slutet av 1900-talet begreppet cirkulär 
ekonomi. Inom cirkulär ekonomi är den centrala tanken att linjära produktlivscykler inte 
är hållbara i längden. För att skapa hållbarhet borde produktlivscykler i stället vara slutna, 
det vill säga att hela produkten återvinns på olika sätt och inga delar eller material hamnar 
på deponi. Cirkulär ekonomi är idag ett brett ramverk som innefattar många olika 
koncept (9). Det finns ingen allmänt vedertagen modell som beskriver cirkulär ekonomi, 
men det går ändå att illustrera den generella processen med hjälp av en struktur där alla 
aktörer kopplas ihop med fyra cirklar av åtgärder (10). Figur 2 visar denna struktur.  
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Figur 2. Cirkulär ekonomi, generel l struktur (10). 

Strukturen innebär att cirklarna är ordnade efter effektivitet. Den innersta cirkeln, cirkel 
ett, representerar de åtgärder som är kopplade till konsumenter. Dessa åtgärder är minst 
resurs- och energikrävande och är således de mest effektiva. Cirkel två beskriver de 
åtgärder som är kopplade till återförsäljare, såsom reparationer och underhåll av 
produkter. Cirkel tre representerar återtillverkning och är kopplad till producenter av 
varor. Den fjärde och yttersta cirkeln kopplas till materialbearbetning, där material helt 
enkelt utvinns och återvinns, vilket är den minst effektiva åtgärden. Målet är att flöde X 
ska vara ickeexisterande, det vill säga att inget av den ursprungliga produkten ska hamna 
på deponi (10). Eftersom återtillverkning är direkt kopplat till producenter så är det i 
denna cirkel som producenterna kan utföra störst åtgärder för att sluta produktens 
kretslopp. Andra åtgärder, som exempelvis att framställa produkter som är enklare att 
reparera eller återvinna, är visserligen viktiga för övriga delar av kretsloppet men dessa 
åtgärder beror även på återförsäljares och konsumenters handlingar.  

Återtillverkning, reparation och rekonditionering tillhör alla demontering men de skiljer 
sig åt när det kommer till slutgiltig produkt och en indelning görs beroende på 
slutproduktens kvalitet och garanti. Återtillverkade produkter kan alltså ses som 
likvärdiga med nytillverkade och de är därför av högre kvalitet än reparerade och 
rekonditionerade produkter, som genomgår annorlunda processer och har lägre krav på 
slutlig kvalitet och garanti (1). 
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3. Olika typer av återtillverkare 
Återtillverkningsindustrin består av tre olika typer av återtillverkare (1): 

§ Originaltillverkare (original equipment manufacturers) 

§ Återtillverkare med licensavtal (contract remanufacturers) 

§ Fristående återtillverkare (independent remanufacturers) 

Originaltillverkarna är de företag som tillverkar och säljer de ursprungliga produkterna 
som sedan återtillverkas. De ägnar sig alltså åt både traditionell tillverkning och 
återtillverkning. Eftersom originaltillverkarna tillverkar de ursprungliga produkterna så 
har de tillgång till teknisk specifikation och designinformation för de produkter som ska 
återtillverkas. Originaltillverkarnas process för att återta uttjänta produkter är ofta 
komplicerad då den innefattar konsumenter, återförsäljare och underleverantörer. 
Originaltillverkarna hanterar en stor mängd uttjänta produkter. Därför är det inte lönsamt 
att inspektera de uttjänta produkterna direkt, utan de skickas ofta vidare till fabrik oavsett 
skick. Detta innebär att många av de uttjänta produkterna kasseras efter att ha 
transporteras till fabrik, vilket är kostsamt. Vidare tar många originaltillverkare tillbaka 
sina uttjänta produkter i större utsträckning än vad som behövs för att tillgodose 
efterfrågan. Anledningen är främst varumärkesskäl, originaltillverkarna vill inte att 
fristående aktörer ska återtillverka deras produkter då de inte alltid ställer lika höga 
kvalitetskrav (11).  

Återtillverkare med licensavtal samarbetar med originaltillverkarna för att utnyttja de 
fördelar som originaltillverkarna har ur återtillverkningssynpunkt. Volymen som ska 
återtillverkas bestäms genom avtal med originaltillverkarna och därför har återtillverkare 
med licensavtal en säkerställd efterfrågan. Då de dessutom har tillgång till produkternas 
tekniska specifikationer kan återtillverkare med licensavtal fokusera på själva 
återtillverkningsprocessen och med detta återtillverka i större skala vilket ger 
stordriftsfördelar i produktionen. 

Fristående återtillverkare har inte tillgång till de ursprungliga produkternas tekniska 
specifikationer, vilket gör det svårare att garantera ursprungsprestanda eller bättre på deras 
återtillverkade produkter. Konsekvensen blir att fristående återtillverkare tvingas satsa på 
kostsam baklängeskonstruktion (reverse engineering) för att kunna återtillverka produkter 
till originalprestanda. Deras verksamhet försvåras dessutom av att vissa originaltillverkare 
rensar marknaden på uttjänta produkter. Trots dessa hinder kan dock fristående 
återtillverkare ändå konkurrera med de andra två typerna av återtillverkare. Ett exempel på 
detta kan ses inom fordonsindustrin, där många originaltillverkare är ovilliga att 
återtillverka eftersom det konkurrerar med deras försäljning av nya komponenter (1). 
    



 10 

4. Återtillverkning inom fordonsindustrin 
4.1. Är fordonskomponenter lämpliga för återtillverkning? 
Återtillverkning är inte alltid ett lämpligt tillvägagångssätt för att minska miljöpåverkan. 
Det finns många faktorer att ta hänsyn till när en bedömning av återtillverkning görs. 
Många produkter utvecklas i en hög takt och skiljer sig väsentligt från en 
produktgeneration till en annan. Om återtillverkning tillämpas på dessa produkter kan det 
resultera i att ineffektiva produkter produceras och är kvar på marknaden trots att bättre 
alternativ finns. För att en produkt ska lämpa sig för återtillverkning bör den dessutom 
uppfylla följande kriterier (1):  

§ Produkten har en komponent som kan användas i en återställd produkt. 
Produkten ska endast ha funktionella brister och inte vara upplöst, förångad eller 
på annat sätt förbrukad. 

§ Komponenten ska kunna demonteras och sedan kunna bli återmonterad på precis 
samma sätt som den ursprungliga komponenten. Komponenten måste kunna 
återställas så att den återtillverkade komponenten har åtminstone samma 
prestanda som originalkomponenten. 

§ Den ursprungliga produkten ska kunna massproduceras i fabrik och inte kräva 
montering på plats. 

§ Värdet på den återtillverkade produkten ska vara nära marknadsvärdet för den 
ursprungliga produkten.  

§ Det ska finnas ett kontinuerligt utbud av uttjänta produkter och priset för att 
införskaffa dessa ska vara lågt jämfört med marknadsvärdet för den återtillverkade 
produkten.   

§ Teknikutvecklingen för produkten sker inte i en alltför hög hastighet utan är stabil 
till den grad att produkten går att återtillverka i stor skala.  

Det finns dock produkter som lämpar sig för återtillverkning trots att de inte uppfyller 
alla kriterier. Exempelvis förekommer återtillverkning av mobiltelefoner, som har en 
teknikutveckling som sker i hög takt. Återtillverkade mobiltelefoner säljs dock i 
utvecklingsländer, där konsumenterna har andra krav än i industrialiserade länder (12). 
Kriterierna bör således ses som riktlinjer snarare än absoluta krav, men överlag är de goda 
indikatorer på en produkts lämplighet för återtillverkning. Många fordonskomponenter 
uppfyller dessa kriterier och därför kan upp till 80 procent av en uttjänt fordonsmotor 
återtillverkas (13). De komponenter som återtillverkas blir oftast reservdelar till fordon 
som redan är i användning. Risken för att ineffektiva och utdaterade produkter fortsätter 
produceras på grund av återtillverkning är därmed liten. Inom återtillverkningsindustrin 
är återtillverkning av fordonskomponenter vanligast (1). 
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4.2. Återtillverkningsprocessen 
Återvinning av uttjänta fordon följer en liknande process inom hela EU. Först måste 
fordonet lämnas in på ett särskilt mottagningsställe. Alla komponenter som innehåller 
giftiga substanser och alla vätskor samlas in. Sedan demonteras fordonet. Under 
demonteringen tas alla komponenter som eventuellt är användbara bort från fordonet. 
Det som är kvar av fordonet fragmenteras sedan och det fragmenterade materialet går 
igenom flera sorteringsstadier. De material som utvinns i detta stadie är av oftast av lägre 
kvalitet och kan endast användas i lågvärdiga tillämpningar, exempelvis som 
fyllnadsmaterial i byggindustrin. Eftersom materialåtervinning är mindre energieffektivt 
än återtillverkning är det viktigt att så stor andel som möjligt av fordonet tas tillvara på 
innan fragmenteringen (14). 

Återtillverkning av de komponenter som tagits tillvara på under demonteringen av ett 
uttjänt fordon består generellt sett av följande åtta steg (1, 12)., 

Vid initial inspektion görs en ytlig bedömning av komponentens lämplighet för 
återtillverkning. Om en komponent är uppenbart skadad ska den lagas eller gå till 
materialåtervinning. 

Vid demontering plockas komponenten isär till mindre delkomponenter. Då 
demontering inte är ett vanligt förekommande moment inom traditionell tillverkning 
finns det stor variation inom detta område och ny teknologi har stor inverkan på detta 
steg. 

Vid rengöring så rengörs komponenten med hjälp av en mängd olika metoder. Vilken 
metod som används beror på vilken komponent som ska rengöras. Exempel på vanliga 
rengöringsmetoder är olika typer av kemiska bad, ångrengöring och sandblästring. Även 
rengöring är ett ovanligt moment inom traditionell tillverkning och precis som med 
demontering ger detta utrymme för nya tekniska lösningar. 

Vid huvudinspektion utförs en mer noggrann, individuell bedömning av 
delkomponenterna. Varje delkomponent bedöms vara antingen helt fungerande, i behov 
av återtillverkning eller vara i sådant skick att den inte går att återtillverka. I det första 
fallet kan delkomponenten återanvändas utan ytterligare behandling. I det andra fallet 
skickas delkomponenten vidare till nästa steg. I det sistnämnda fallet skickas 
delkomponenten i stället till materialåtervinning.  

Vid återtillverkning sker nödvändig behandling av delkomponenterna. Vilken 
behandling som krävs beror på hur slitna delkomponenterna är, men vanligtvis är det 
olika typer av slipning och metallbearbetning som utförs.  

Vid lagerhållning så lagerhålls delkomponenter i väntan på att användas. 
Delkomponenterna förvaras tills dess att behov uppstår i monteringssteget.  

Vid montering så sätts de återtillverkade delkomponenterna samman till en komponent 
som är likadan som den ursprungliga.  
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Vid slutgiltig testning så inspekteras komponenten och olika tester utförs för att 
säkerställa att komponentens prestanda och kvalitet är lika bra eller bättre än 
originalkomponentens specifikationer. 

Dessa steg behöver inte alltid ske i samma ordning. Vissa komponenter kan exempelvis 
inspekteras direkt, medan andra kan behöva rengöras innan de inspekteras. En del 
komponenter behöver inte gå igenom alla steg, till exempel kan vissa komponenter 
återtillverkas utan att behöva demonteras. För att optimera återtillverkningsprocessen är 
det viktigt att processen föregås av en bedömning av vilken ordning stegen bör utföras i 
(12). Detta illustreras i figur 3.  

Figur 3. De åtta återti l lverkningsstegen (12).  
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5. Gällande EU-lagstiftning  
Ett relativt nytt fokus för Europeiska Unionen är omhändertagandet av uttjänta fordon 
(End of Life Vehicles Directive). Detta specificerar tekniska krav för fordonsdesign och 
minimikrav för hur stor del av uttjänta fordon som måste återanvändas och återvinnas. 
Efter den 1 januari 2006 skulle minst 85 procent av ett uttjänt fordon omhändertas. Efter 
den 1 januari 2015 ökade kravet till 95 procent. Alla medlemsstater är själva ansvariga för 
att införa direktivets bestämmelser på nationell nivå genom lagstiftning. Direktivet syftar 
främst till att minska avfall från fordon och uppnå mindre negativ miljöpåverkan från alla 
aktörer som är inblandade under fordonets livstid (15). 

Det är främst genom producentansvaret för fordon, förordning (2007:185), och 
bilskrotningsförordningen (2007:186) som EUs direktiv genomförts. Producentansvaret 
innebär regleringar kring insamlingssystemet, mottagningsställen, rapporteringskrav och 
skyldighet att omhänderta uttjänta fordon. Bilskrotningsförordningen reglerar bland 
annat vad som ska demonteras och specificerar de krav bilskrotningsanläggningarna 
måste leva upp till (16). I EU och Sverige ligger ansvaret för omhändertagande av uttjänta 
fordon främst på producenterna. Producenter har en skyldighet att tillverka fordon som 
redan under utvecklingen tar hänsyn till EUs krav. Ett producentansvar föreligger och de 
fordon som producenten bidragit med på den svenska marknaden ska tas emot 
kostnadsfritt. Branschorganisationen Bil Sweden har byggt upp ett nätverk med 
mottagningsställen i Sverige, där fordonen demonteras (17).   

Även länder som inte är medlemmar i EU har utvecklat omhändertagande av uttjänta 
fordon. Ett exempel på detta är Japan, där det uppnås 99 procent omhändertagande och 
hanteringen är centraliserad, reglerad och kontrollerad av myndigheten Japan Automobile 
Recycling Promotion Center. En framgångsfaktor för Japans höga nivå av 
omhändertagande anses vara en hårdare kontroll av systemet, centraliserad information, 
finansiella system och väl utvecklad teknologi för att omvandla restmaterial till energi. Till 
skillnad från inom EU så ligger ansvaret för omhändertagandet av uttjänta fordon inte 
enbart på producenterna utan fördelas mellan alla intressenter. Japan har även en hög 
deponiskatt som ett incitament för att främja omhändertagande. Den höga skatten beror 
på att Japan är ett tätbefolkat land med stor markbrist. I Europa är inte markbrist ett 
problem, skatterna är lägre och detta incitament försvinner således. I Europa finns en 
stor efterfrågan på reservdelar som är återtillverkade, vilket är ett starkt incitament för att 
öka återtillverkningsgraden (14). 
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6. Beslutsfaktorer för att införa återtillverkning 
Det finns många alternativ för att ta hand om uttjänta fordon och ett av de alternativ som 
anses vara mest fördelaktigt för ett företag är återtillverkning. Detta eftersom 
återtillverkning dels sparar in på införskaffning av nya råmaterial och dels behåller värdet 
i den uttjänta produkten. Dessutom finns möjlighet till besparingar då företagen slipper 
eventuella kostnader för att kassera komponenter. Det finns alltså möjlighet för företag 
att öka sin omsättning genom att återtillverka (18). Nedan följer de vanligaste orsakerna 
till att företag väljer att återtillverka. 

§ Ekonomiska orsaker, såsom minskad användning av råmaterial och minskade 
avfallskostnader. Det finns även indirekta orsaker, exempelvis att konsumenter får 
en bild av att företaget är miljövänligt och respekterar miljödirektiv.   

§ Juridiska skäl, såsom EUs direktiv som håller företag ansvariga för att ta hand om 
uttjänta produkter de tillfört marknaden.  

§ Sociala orsaker. Konsumenter är alltmer miljömedvetna och kräver att företag tar 
ansvar för negativ miljöpåverkan.   

Till en början sågs de juridiska skälen för att använda sig av återtillverkning som något 
negativt och kostsamt, men på senare tid har denna syn förändrats. En bra utformning av 
miljölagar kan stimulera innovation som täcker kostnaderna för att införa återtillverkning 
och kan dessutom skapa lönsamhet. Dessa innovationer ger även företaget 
konkurrensfördelar genom att tillhandahålla hållbart producerade produkter (19). Det 
finns dock några områden som kan påverka lönsamheten av återtillverkning negativt. 
Dessa områden kan sammanfattas som lagerhållning, omvänd logistik och automatisering 
av återtillverkningsprocessen (20). 

6.1. Produktionsstrategi och lagerhållning 
Det finns flera olika produktionsstrategier för tillverkande företag. En av dessa kallas 
efterfrågesug (pull-demand). Efterfrågesug innebär att produktionsvolymen bestäms av 
efterfrågan och att produkterna tillverkas mot kundorder, det vill säga att produkterna 
tillverkas när en beställning lagts. En fördel med att producera utifrån efterfrågesug är att 
kostsam lagerhållning minimeras eftersom produkterna redan har en köpare. Således 
behöver varken den färdiga produkten eller dess komponenter lagerhållas under en längre 
period. Dock innebär produktion utifrån efterfrågesug att det blir svårare att utnyttja 
skalfördelar såsom massproduktion och storskalig leverans eftersom produktionsvolymen 
hela tiden justeras beroende på efterfrågan. Alternativet till efterfrågesug är 
planeringstryck (supply-push). Det innebär att produktionsvolymen bestäms av 
prognoser baserade på tidigare försäljning. Produkterna är tillverkade mot lager, det vill 
säga att produkterna tillverkas innan en beställning lagts. Då prognoserna ofta utförs på 
lång sikt och produktionen inte är baserad på faktisk efterfrågan innebär produktion 
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enligt planeringstryck omfattande lagerhållning och risk för över- eller underproduktion 
(21). 

Många fordonstillverkare använder resurssnåla (lean) produktionsmetoder, där fokus 
ligger på produktion enligt efterfrågesug. Inom traditionell fordonsproduktion tillverkas 
dessutom inte mer än ett fåtal produktvarianter åt gången. Med endast ett fåtal 
produktvarianter kan antalet produkter i arbete (PIA) hållas på en låg nivå vilket 
minimerar lagerhållning. Inom återtillverkning är produktion enligt planeringstryck 
vanligare. De uttjänta komponenter som återtas blir ofta återtillverkade direkt och 
lagerhålls sedan i väntan på en kund. Inom återtillverkning av fordonskomponenter är 
dessutom produktvariationen stor. Detta då det finns många olika modeller av uttjänta 
fordon och många olika fordonskomponenter. Återtillverkare måste dessutom buffra 
gentemot osäkerheten i inflöde av uttjänta komponenter som kan återtillverkas. Således 
blir lagerhållningen mer omfattande och andelen PIA hög, vilket påverkar verksamheten 
negativt. Det går dock att tillämpa efterfrågesug även på återtillverkande företag, genom 
att inte återtillverka de uttjänta komponenterna förrän efterfrågan finns (22). Om 
osäkerheten kring antalet uttjänta komponenter som flödar in kan minskas, så minskar 
även lagerhållningen (23). Hur osäkerheten kan minskas beskrivs vidare i avsnitt 6.2. 

6.2. Omvänd logistik 
En annan aspekt som påverkar lönsamhet i återtillverkning är att tillgången på råvaror, i 
form av uttjänta produkter, är osäker. För att återtillverkning ska fungera krävs ett 
kontinuerligt flöde av uttjänta produkter som kan återtillverkas. Då ansvaret för 
återvinning av en produkt i slutet av dess livscykel ligger hos konsumenten saknar 
producenter kontroll över tillgång på uttjänta produkter. I Sverige måste alla uttjänta 
fordon lämnas in för omhändertagande, vilket underlättar återtagningsprocessen för 
tillverkarna. Dock är osäkerheten fortfarande hög då det inte går att veta hur många 
fordon av en viss modell som kommer skrotas inom en snar framtid, eftersom det inte 
går att veta exakt hur länge konsumenten har kvar fordonet innan de väljer att skrota. 
Det går inte heller att veta hur stor andel av en viss komponent som är i tillräckligt gott 
skick för att kunna återtillverkas (20). För att inflödet av uttjänta komponenter ska 
fungera är det viktigt att fungerande omvänd logistik används. Omvänd logistik definieras 
fritt översatt som “en process av planering, implementering och kontroll av flöden 
relaterade till råmaterial, produkter i arbete och färdiga produkter, från tillverkning, 
distribution eller användning, till återvinning” (24, s. 5). Detta flöde är alltså, som namnet 
antyder, en omvänd version av det traditionella logistiska flödet. Sambandet illustreras i 
figur 4. 
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Figur 4. Samband mellan traditionell och omvänd logistik (25). 

Omvänd logistik är ett relativt nytt område som ännu inte är en självklar del inom alla 
företag. Potentialen för lönsamhet är stor och att ha en väl fungerande omvänd logistik 
kan dessutom innebära sänkta kostnader (26). Således är omvänd logistik en viktig 
strategisk aspekt som måste tas hänsyn till vid utformandet av företagets 
distributionskedja. Omvänd logistik är dock betydligt mer komplext än traditionell 
logistik, särskilt inom fordonsindustrin. En av anledningarna är att det är många 
intressenter involverade. Både konsumenter, originaltillverkare, demonterare, verkstäder 
och återtillverkare spelar en roll i den omvända logistiken. Därför krävs koordination av 
den omvända logistikprocessen. Ett exempel på detta är samarbetet mellan 
fordonsproducenter och fordonsfragmenterare, där metoder utvecklas för 
kostnadseffektivitet och arbetsmiljö. Fragmenterare arbetar i sin tur med att utveckla 
utvinningen av material, vilket även detta sker i samverkan med producenter (27). Alltså 
är en viktig aspekt av återtillverkning samarbetet mellan olika involverade industrier. För 
att åstadkomma en ökad koordination krävs att alla intressenter är identifierade, så att 
samarbetet mellan dessa kan stärkas. En tydligt kartlagd distributionskedja är också viktigt 
för att den omvända logistiken ska fungera (28). 

6.3. Automatisering 
Inom traditionell tillverkning automatiseras en allt större del av arbetet. För att 
automatisering ska vara gynnsamt krävs dock en stor produktionsvolym och ett lågt antal 
produkttyper. Återtillverkare, som producerar mindre volymer av ett flertal produkttyper, 
kan därför inte automatisera produktionen i samma utsträckning som traditionella 
tillverkare. Vissa steg kan automatiseras, men för att uppnå tillräcklig flexibilitet krävs 
ändå en hög grad manuellt arbete. Detta innebär större personalkostnader (20). En fördel 
med den höga variationen är dock att personal trivs bra när de upplever att de har 
omväxling i sitt arbete, vilket leder till högre motivation och effektivitet i arbetet. 
Återtillverkare har hög kundnöjdhet tack vare den höga kvalitet på de produkter som 
återtillverkas (12). Att öka graden av automatisering inom återtillverkning kan dock leda 
till minskade kostnader. Flera företag inom fordonsbranschen satsar därför på forskning 
och samarbete med forskningsinstitut för att ta fram ny teknik som kan öka 
automatiseringsgraden inom återtillverkning. Det finns dessutom teknik som underlättar 
och effektiviserar det manuella arbetet genom automatiserad igenkänningsteknik (29, 30).,  
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7. Fordonsåtervinning 
Detta avsnitt handlar om aktörer som återvinner uttjänta fordon. Att dessa valts för att ingå i empirin 
beror på att företagen utgör ett första steg mot en möjlig återtillverkning, då fordon demonteras och 
komponenter omhändertas. Dessa aktörer blev således en naturlig start för en undersökning om 
återtillverkning. Informationen nedan kommer från intervjuer med olika bilåtervinnare och Sveriges 
Bilåtervinnares Riksförbunds VD, om inte annat angetts.  

7.1. Bilåtervinnare  
Bilåtervinnare, eller bilskrotar som de tidigare kallats, är de företag som privatpersoner 
vänder sig till för att skrota uttjänta eller skadade fordon. Det finns gott om dessa företag 
runt om i landet och som namnet antyder ansvarar de för hantering av uttjänta fordon. 
Dessutom förekommer försäljning av demonterade komponenter som reservdelar. När 
ett fordon tagits emot av en bilåtervinnare ska det miljösaneras och demonteras enligt 
följande steg: 

§ Bilen förs in i företagets system. 

§ Dränering av miljöfarliga vätskor, såsom bensin, olja, bromsvätska, 
spolarvätska och glykol samt demontering av däck och krockkuddar.     

§ Demontering av bilen, där efterfrågade delar som kan användas i befintligt 
skick samlas in för försäljning.  

§ Delar som inte samlas in för försäljning pressas ihop och skickas till 
utomstående aktörer för återvinning.    

I denna bransch framgår det att ingen återtillverkning sker. Det närmaste är i form av 
återanvändning, då företagen tar tillvara på och säljer delar som är i bruksskick när 
fordonet demonteras. Dessa reservdelar finns tillgängliga för både företag och 
privatpersoner att köpa. Det förekommer försäljning av delar som har 
reperationsmöjligheter, men då till ett rabatterat pris och med information om skicket till 
kund. Resterande lämnas bort till externa företag för bearbetning och nedsmältning.         

EUs direktiv om uttjänta fordon, som tidigare har beskrivits, upplevs inte ha haft någon 
större påverkan på verksamheten. En nackdel som vissa bilåtervinnare upplever är dock 
att skrotpremien tagits bort, vilket har minskat incitamentet för att lämna in bilar för 
omhändertagande. Dessutom är registreringsavgiften väldigt låg, vilket gör att personer 
som bor långt ifrån en bilåtervinnare hellre låter uttjänta fordon stå. Lösningen för att 
uppnå 95 % omhändertagande ligger i ett samarbete mellan bilåtervinnare och 
återvinningsföretagen. Samarbetet innebär att båda parter gör investeringar och utvecklar 
verksamheten för att på ett ekonomiskt och miljömässigt vis uppnå EUs direktiv. Att 
detta skulle ske genom att utöka bilåtervinnares verksamhet med återtillverkning uttrycks 
av företag i branschen som icke troligt. Ett hinder anses vara de svenska lönerna som 
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jämfört med utlandet, där återtillverkning är mer utbrett, är betydligt högre. Därmed 
skulle arbetskostnaden för att återtillverka fordonskomponenter i Sverige bli hög. 
Dessutom är det svårt att få tag i uttjänta komponenter som är lämpliga för 
återtillverkning och köparen måste ofta vända sig till okända internetsidor i utlandet, 
vilket innebär en sämre säkerhet för köpet. Det lönar sig inte heller att lägga tid på att 
återställa en specifik komponent istället för att gå vidare och demontera nästa fordon.  

7.2. Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund 
Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) är en sammanslutning av bilåtervinnare som 
bildades år 1961 (31). De arbetar för att utveckla bilåtervinningen i Sverige och med det 
återvinningsgraden vid skrotning. För att ett uttjänt fordon ska kunna avregistreras vid 
skrotning måste bilåtervinnaren vara auktoriserad. Tillsammans med 
återvinningsföretaget Stena Recycling AB bildade SBR det gemensamma bolaget 
BilRetur, som är ett nationellt nätverk av auktoriserade bilåtervinnare. Detta utgör 
bilproducenternas mottagningssystem. BilRetur underlättar dessutom för konsumenter 
när de vill hitta en bilåtervinnare som utför arbetet enligt de krav som ställs i lagen. 

SBR håller med bilåtervinnarna om att det är svårt för bilåtervinnare att på egen hand 
börja med återtillverkning. Däremot ser de möjligheter i att införa återtillverkning i 
företag som idag redan ägnar sig åt olika typer av reparationer. Återtillverkning kallas av 
SBR för stomhantering och innebär att bilåtervinnare levererar reservdelar till 
återtillverkande företag som kan renovera dessa till nyskick. Stomhantering har funnits en 
längre tid men inte kunnat ta fart, vilket delvis beror på att ersättningsnivåerna för 
stommar har varit för låga i förhållande till arbetsinsatsen. Även de höga råvarupriserna 
har troligtvis påverkat, eftersom det innebär att bilåtervinnarna tjänar bra på att sälja 
komponenter till materialåtervinning. Ytterligare en orsak är att det inte finns tillräcklig 
kännedom om var försäljning av stommarna bör ske. SBR ser dock fördelar med 
återtillverkning och har därför påbörjat ett projekt som heter StomRetur. Projektet går ut 
på att främja samarbete mellan bilåtervinnare och återtillverkare. Detta sker genom en 
programvara som hjälper bilåtervinnare att se efterfrågan och pris för specifika 
komponenter. På så sätt kan bilåtervinnare bedöma ifall det är lönsamt att skicka dem 
vidare för återtillverkning. Den återtillverkare som idag är ansluten till projektet är det 
danska företaget Borg Automotive. De köper och renoverar åtta typer av produkter. Det 
har anslutit sig 30 bilåtervinnare men projektet har plats för både fler bilåtervinnare och 
återtillverkare. Projektet drivs under en testperiod och ska sedan utvärderas. 

Ett utvecklingsområde som SBR anser vara viktigt är styrmedel för återtillverkning. Om 
endast marknadskrafterna får styra kommer detta resultera i att en viktig poäng missas, 
nämligen den miljövinst som uppstår vid återtillverkning. SBR anser därför att kraven på 
återbruk bör ses över och bli mer långtgående. SBR arbetar kontinuerligt med att främja 
återtillverkning av fordonskomponenter, samtidigt som marknadskrafterna premierar 
försäljning av nytillverkade fordonskomponenter. 
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8. Återtillverkare 
Två återtillverkare har studerats, en originaltillverkare och en oberoende återtillverkare. 
Inga andra typer av återtillverkare har kunnat identifieras på den svenska marknaden. 
Den oberoende återtillverkaren har inte produktion eller huvudkontor i Sverige, men då 
de samarbetar med SBR och säljer sina produkter här anses de ändå ha en tillräckligt stark 
koppling till Sverige för att tas upp i detta arbete.  

8.1. Volvo Powertrain i Flen 
Detta avsnitt handlar om Volvokoncernens (Volvo Group) återtillverkningsverksamhet i Sverige. All 
information är hämtad från intervju med den produktionstekniska chefen för Volvo Powertrain i Flen, 
om inte annat uppges. 

8.1.1. Företagets historia 
År 1960 startade Volvo sin återtillverkning av fordonskomponenter i Flen. År 1998 blev 
fabriken i Flen en del av Volvo Parts AB och idag arbetar 230 anställda på fabriken. 
Volvo Powertrain i Flen återtillverkar motorer och motorkomponenter åt både 
personbilar och tyngre fordon. De är dessutom navet för Volvokoncernens 
återtillverkningsverksamhet internationellt och ansvarar för att förse koncernens övriga 
åtta återtillverkningsfabriker med information och kunskap (32). Försäljning av 
återtillverkade komponenter utgör cirka tre procent av Volvokoncernens totala 
omsättning och 2016 sålde koncernen komponenter för nio miljarder kronor (33). 

8.1.2. Volvos återtillverkningsprocess 
I fabriken i Flen går motorerna igenom följande sju steg innan de är klara att skickas 
vidare till återförsäljare. 

Demontering. Här monteras motorerna isär till mindre delkomponenter. 

Lagerhållning. Här lagerhålls delkomponenterna både före och efter rengöringen. 

Rengöring. Här genomgår delkomponenterna diverse behandlingar för att rengöras. 
Tvättmaskiner används för att rengöra med vatten och olika blästringsmetoder används 
sedan. Fabriken använder även ugnar för att ta bort olja och färg. Det sker även en 
justering av ingående, mindre delkomponenter.  

Inspektion. Detta innebär identifiering och analys av delkomponenterna, vilket följs av 
en noggrann granskning för att säkerställa att kvalitén är god nog för att 
delkomponenterna ska kunna återtillverkas. 

Återtillverkning. Här maskinbearbetas vissa, större delkomponenter till 
renoveringsmått. Renoveringsmåtten är utformade för att delkomponenterna ska klara de 
toleranser som krävs. Toleranserna sätts utifrån förutsättningen att den återtillverkade 
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motorn ska uppnå rådande miljökrav. Mätning av toleranser sker med flera olika 
mätverktyg, exempelvis mätklockor, mätmaskiner och tolkar. 

Montering. Här sätts de återtillverkade delkomponenterna samman till återtillverkade 
komponenter. Komponenterna kompletteras med nytillverkade delkomponenter, alltså 
sådana delkomponenter som inte går att återtillverka på grund av kvalitet eller av 
kostnadsskäl. 

Slutgiltig testning. Här provas de återtillverkade komponenterna för att säkerställa att 
kraven på prestanda är uppfyllda. Vissa komponenter målas även i detta skede. Volvo 
garanterar att alla återtillverkade komponenter uppfyller samma prestandakrav som nya 
komponenter och lämnar en lika omfattande garanti som de har på nytillverkade 
komponenter (34). 

Figur 5. Volvos återti l lverkningsprocess.  

I denna process är rengöring det mest komplicerade steget. Vattentvätt och blästring sker 
separat, vilket innebär långa ledtider mellan de båda processerna. Delkomponenterna 
måste torka och svalna efter rengöringsprocessen, vilket innebär en fördröjning som inte 
skapar värde i processen. Rengöringen tar således lång tid och bidrar även till en större 
andel PIA. Rengöring, tillsammans med identifiering av delkomponenter, är därför de 
steg som lyfts fram som de mest resurskrävande i återtillverkningsprocessen. Ett annat 
problem är att de bearbetningstoleranser som måste följas är snäva. Det innebär att en 
hög precision krävs i återtillverkningen, vilket ställer högre krav på maskiner och kontroll. 

8.1.3. Lagerhållning och logistik 
Återtillverkningen av komponenter bestäms utifrån den lagerhållningspolicy som finns på 
Volvos centrallager runt om i världen. I centrallagren lagerhålls endast så kallade 
volymprodukter. Volymprodukter är de produkter som nytillverkades i större serier, 
exempelvis standardmotorer från serietillverkade fordon. Återtillverkning av 
volymprodukter sker enligt planeringstryck. Så kallade lågvolymsprodukter, det vill säga 
produkter som nytillverkades i liten skala, lagerhålls ej utan tillverkas direkt mot 
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kundbehov. Denna tillverkning sker enligt efterfrågesug. Kombinationen av 
planeringstryck och efterfrågesug innebär att Volvo kan säkerställa snabb leverans av 
produkter med hög efterfrågan, samtidigt som lagerhållningen blir mindre omfattande. 

 I fabriken lagerhålls komponenter i flera omgångar. De uttjänta komponenterna 
lagerhålls när de anländer. Lågvolymprodukter lagerhålls i väntan på beställning och 
volymprodukter lagerhålls tills dess att de kan börja återtillverkas. Efter demonteringen 
lagerhålls delkomponenter både före och efter rengöringsprocessen. De återtillverkade 
komponenterna lagerhålls sedan i fabriken innan de skickas vidare till centrallager. Detta 
illustreras i figur 6. 

Figur 6. Volvos lagerhållningsprocess. 

Omfattande lagerhållning upplevs idag som ett problem för fabriken i Flen. Eftersom 
behovet på eftermarknaden är svårt att avgöra och efterfrågan är osäker. För att 
motarbeta problemet med omfattande lagerhållning håller Volvo på att utveckla en ny typ 
av motor. Motorn ska vara en basmodell som genom att kompletteras med olika delar 
kan uppfylla flera olika utföranden. Detta leder till att färre modeller behöver lagerhållas 
och att kundbehoven kan mötas snabbare. 

Volvo Powertrains primära källa för uttjänta komponenter är deras återtagningssystem 
som heter Volvo Exchange System. Kunder som behöver en reservdel kan köpa en 
återtillverkad komponent från Volvos återförsäljare till ett konkurrenskraftigt pris. 
Samtidigt lämnar kunden tillbaka den uttjänta komponenten till återförsäljaren. Kunden 
får en pant i utbyte mot den uttjänta komponenten. Om komponenten bedöms vara i 
tillräckligt gott skick för att kunna återtillverkas skickas den vidare till någon av 
återtillverkningsfabrikerna. När komponenterna har återtillverkats skickas de tillbaka till 
återförsäljarna, som säljer dem vidare till kunder (34). Detta flöde illustreras i figur 7. 
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Figur 7. Volvos logistiska flöde.  

Att uttjänta komponenter inte återtas i tillräcklig omfattning ses idag som ett problem 
och är ett av de stora hindren för ökad återtillverkning. Det råder konkurrens om uttjänta 
komponenter. Volvo försöker hänga med och betala rätt pris för dessa.  

8.1.4. Automatisering 
I fabriken i Flen återtillverkas många olika typer av fordonsmotorer och andra 
fordonskomponenter. Många små delbeställningar sker och detta tillsammans med den 
stora produktvariationen gör det svårt att automatisera återtillverkningsprocessen. Volvo 
är dock positivt inställda till att automatisera i högre grad i takt med att ny teknik når 
marknaden, men inom den närmsta framtiden kommer ingen automatisering ske. 
Volvokoncernen ser också fördelar med den höga graden manuellt arbete. Detta då en 
hög grad manuellt arbete innebär att fler personer anställs. Det arbete som utförs kräver 
dessutom högutbildad personal vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling (35). 

8.2. Borg Automotive 

Detta avsnitt handlar om Borg Automotives återtillverkningsverksamhet. All information är hämtad 
från intervju med Borg Automotives logistikchef och deras FoU-ansvarige, om inte annat uppges. 

8.2.1. Företagets historia 
Borg Automotive startades 1975 som en bilverkstad i Rudkøbing, Danmark. Idag är Borg 
Automotive en fristående återtillverkare av fordonskomponenter med en omsättning på 
cirka 1,3 miljarder kr. Företaget har över 1000 anställda runtom i Europa (36). Borg 
Automotives huvudkontor ligger i Silkeborg, Danmark och återtillverkningen sker främst 
i Zdunska Wola, Polen. Återtillverkningen är inriktad på följande produkttyper: 
startmotorer och generatorer, AC-kompressorer, bromsok, styrväxlar, rattstammar, 
servopumpar och EGR-ventiler. De återtillverkade komponenterna säljs under tre egna 
varumärken. Dessa är Lucas Electrical Europe, DRI och Elstock. Borg Automotive har 
ett brett produktsortiment. Upp till 95 procent av alla personbilar i Europa kan repareras 
med Borg Automotives reservdelar (37, 38). 
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8.2.2. Borg Automotives återtillverkningsprocess 
I Borg Automotives fabriker genomgår fordonskomponenterna följande steg under 
återtillverkningsprocessen. 

Demontering. Den uttjänta komponenten monteras isär till mindre delkomponenter.  

Initial inspektion. De delkomponenter som inte kan återtillverkas blir kasserade. 

Rengöring. Delkomponenterna rengörs. Olja, smuts, rost och färgrester tas bort med 
hjälp av varmvatten och sandblästring. 

Huvudsaklig inspektion. Här genomgår delkomponenterna en noggrann inspektion för 
att avgöra om de kan återanvändas eller måste kasseras. Denna inspektion sker dels via en 
manuell bedömning och dels med hjälp av testutrustning som kontrollerar att 
delkomponenterna klarar de toleranskrav som ställs för återtillverkningen. 

Återtillverkning. Delkomponenterna återställs genom slipning, galvanisering och 
lackering. 

Montering. De återtillverkade delkomponenterna monteras ihop till en återtillverkad 
komponent. De delkomponenter som kasserats i tidigare steg ersätts med nytillverkade 
eller återtillverkade delkomponenter. 

Slutgiltig testning. Den återtillverkade komponenten genomgår olika tester för att 
säkerställa prestandan. Genom baklängeskonstruktion tar Borg reda på 
originalkomponenters tekniska specifikation och därmed garantera samma prestanda och 
garanti som originaltillverkarna. De komponenter som klarar alla tester utsätts för en sista 
visuell inspektion innan de godkänns.  

Figur 8. Borg Automotives återti l lverkningsprocess.  

De steg som är mest resurskrävande är rengöring och återtillverkning. Rengöringen 
kräver hög noggrannhet och det krävs intensivt arbete för att alla delkomponenter ska bli 
ordentligt rengjorda. Själva återtillverkningssteget kräver många olika maskiner och 
kunskap av de som arbetar i fabriken. Förutom detta så är avsaknaden av tillgång på 
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komponenters originalspecifikationer en svårighet. Detta då det innebär att Borg måste 
lägga mycket resurser på baklängeskonstruktion. 

Eftersom Borg återtillverkar stora volymer kan de använda insamlad produktdata för att 
se hur komponenter oftast går sönder och identifiera de svaga delarna av 
originalkomponenterna. Genom att förbättra originaldesignen och förstärka de svaga 
delarna kan en återtillverkad komponent göras bättre och mer hållbar än 
originalprodukten. Återtillverkningen sker enligt Borg Production System (BPS), ett 
system som syftar till att förbättra produktkvaliteten, optimera produktionsprocesser och 
reducera slöseri med resurser (39). Borg upplever att deras främsta konkurrensfördel 
gentemot originaltillverkare är att de kan hålla nere sina kostnader och därmed erbjuda ett 
lägre pris på återtillverkade komponenter. BPS är en form av resurssnål produktion och 
dess uppbyggnad illustreras i figur 9. 

Figur 9. Borg Production System (39). 

8.2.3. Lagerhållning och logistik 
Eftersom Borg marknadsför sig själva som återtillverkare med produkter som kan serva 
majoriteten av alla bilar i Europa, är det viktigt att även ovanligare typer av komponenter 
kan tillhandahållas. Borg öppnade därför ett nytt lager år 2014 där uttjänta komponenter 
lagerhålls. Lagret är det största av sitt slag i norra Europa och har plats för 400 000 
komponenter. Borg ser fördelar med detta stora lager, eftersom det innebär att flera 
produktvarianter kan tillhandahållas med kortare ledtider (40). Enskilda order expedieras 
individuellt så att lagerhållning av återtillverkade produkter minimeras, vilket är typiskt 
för produktion enligt efterfrågesug. För att stärka sitt logistiska nätverk så öppnade Borg 
en ny logistikanläggning i slutet av 2015. Logistikanläggningen, som ligger i Hünfeld, 
Tyskland och drivs i samarbete med Zufall Logistics Group, innebär att leveranstiderna 
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förkortats. Vilka komponenter som lagerhålls i anläggningen baseras på prognoser utifrån 
de senaste tre årens försäljning (41). Detta är typiskt för produktion enligt 
planeringstryck, vilket innebär att Borg tillämpar en kombination av planeringstryck och 
efterfrågesug i sin produktion.  

Borg upplever att deras största hinder för ökad återtillverkning är det begränsade inflödet 
av uttjänta komponenter. För att få in uttjänta komponenter använder Borg ett 
utbytessystem. Systemet innebär att kunder som köper en återtillverkad komponent från 
Borg betalar priset för den återtillverkade komponenten samt en deposition. När kunden 
begärt hämtning av den uttjänta komponenten ordnar Borg detta. Kunden får tillbaka 
depositionen när den uttjänta komponenten skickats till Borg. Kunden kan därför få sin 
återtillverkade komponent snabbt, eftersom de inte behöver skicka tillbaka den uttjänta 
komponenten på en gång. Borg är alltså beroende av sina kunder för tillförsel av uttjänta 
komponenter som kan återtillverkas. Borg har undersökt möjligheten att samarbeta med 
andra aktörer för att förbättra sin omvända logistik, men har bedömt att det vore alltför 
kostsamt jämfört med att själva ansvara för hela processen. Därför sköts hela den 
omvända logistikprocessen av Borgs egen logistikavdelning. Detta illustreras i figur 10.  

Figur 10. Borgs logistikprocess.  

Om en komponent som skickas tillbaka inte är i tillräckligt gott skick för att kunna 
återtillverkas så får inte kunden tillbaka sin deposition. För att undvika att kunder skickar 
tillbaka komponenter som är för slitna för att kunna återtillverkas har Borg utvecklat en 
guide för varje produkttyp. Denna guide visar vilka typer av slitage som är accepterat. De 
har tre kvalitetskategorier: accepterad, reducerad eller avvisad. Komponenter i 
accepterad-kategorin tas emot utan förbehåll, komponenter i reducerad-kategorin tas 
emot men med reducerade villkor och för komponenter i avvisad-kategorin återfås inte 
depositionen (42). Tack vare detta minskar andelen komponenter som måste kasseras 
efter att de anlänt till fabriken.  

8.2.4. Automatisering 
Borg bekräftar att återtillverkningsprocessen är mer komplex än traditionell tillverkning 
vilket försvårar automatisering. Hög produktvariation och olika nivåer av slitage på 



 26 

uttjänta komponenter är några av de hinder för ökad automatisering som upplevs. Därför 
satsar Borg på kompetensutveckling av sin personal genom ett utvecklingsprogram som 
syftar till att öka tillverkningskvalitén och motivera de anställda. Den ökande andelen 
mekatronik i fordon har fått Borg att satsa på teknik för att mer effektivt kunna montera 
och demontera denna typ av komponenter. 

Borg undersöker dock hela tiden möjligheter för att kunna effektivisera sin 
återtillverkningsprocess genom automatisering. Fördelarna med automatisering, som till 
exempel en jämnare produktkvalitet och en stabilare återtillverkningsprocess, ses som 
alltför stora för att gå miste om. Deras strategi är att stegvis öka nivån av automatisering. 
Redan idag är flera processer automatiserade, till exempel inom rengöring, testning och 
transport. Borg upplever problem med att vissa delkomponenter måste nytillverkas, 
eftersom de inte går att återtillverka och inte längre finns i produktion. Att nytillverka 
dessa delkomponenter är kostsamt. De har delvis löst detta problem genom att använda 
sig av 3D-printning. Genom att använda 3D-printning kan delkomponenter tillverkas 
med en minimal mängd manuellt arbete, ökad flexibilitet och minskade kostnader (43). 
Borg försöker även ligga i framkant av utvecklingen genom satsningar på forskning och 
utveckling (FoU), exempelvis genom att starta ett eget FoU-laboratorium.   
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9. Analys och diskussion 
Återtillverkning av komponenter är ovanligt i Sverige och den största orsaken är ett dåligt 
utvecklat nätverk mellan de aktörer som finns på marknaden. Om de stärker sitt 
samarbete och förbättrar detta nätverk så skapas lönsamma förutsättningar för 
återtillverkning. Det finns kännedom om återtillverkning och synen på detta är positiv, 
men marknaden är fortfarande relativt outforskad. I följande avsnitt analyseras och 
diskuteras de resultat som erhållits. 

9.1. Första steget mot återtillverkning 
Bilåtervinnare utgör producenternas mottagningssystem för uttjänta bilar, och här sker 
första stegen mot en möjlig återtillverkning. Undersökning av dessa företag visar att de 
inte sysslar med återtillverkning, eftersom det anses vara för kostsamt att införa och för 
svårt att effektivisera. Alltså kommer det mest lönsamma för bilåtervinnare förbli 
demontering och vidareförsäljning av komponenter och material till andra företag, som i 
sin tur satsar på återtillverkning. För att detta ska vara lönsamt för bilåtervinnarna måste 
de dock ha en god tillgång till uttjänta fordon, vilket innebär ökade satsningar för att 
uttjänta fordon faktiskt ska lämnas in för omhändertagning. Detta diskuteras vidare i 
avsnitt 9.2. 

SBR ser fördelar med återtillverkning och har därför startat projektet StomRetur. De 
menar att det kan vara lönsamt för verkstäder, som i dagsläget redan reparerar 
komponenter, att utöka sin verksamhet med återtillverkning. För att öka återtillverkning 
av fordonskomponenter på den svenska marknaden kan det därför vara en bra början att 
uppmuntra verkstäder att införa återtillverkning. Fristående verkstäder är en typ av 
aktörer som inte tagits upp i detta arbete, men som ändå bör lyftas fram då de skulle 
kunna bidra i projekt som StomRetur. Om fristående verkstäder skulle ansluta sig till 
projektet kommer de konkurrera med originaltillverkare om uttjänta komponenter från 
fordon i behov av reparation. Det blir då ännu viktigare för originaltillverkare att erbjuda 
bra pantsystem och knyta kunderna till sig redan från start för att säkerställa ett inflöde av 
uttjänta komponenter. Ett exempel på detta är att kunder leasar istället för att köpa en ny 
bil, vilket ger originaltillverkarna kontroll över hela fordonslivscykeln. Alltså leder ökade 
satsningar på leasing till förbättrade möjligheter för återtillverkning. Originaltillverkare 
bör även utforska möjligheter att i högre grad samarbeta med bilåtervinnare och 
fristående verkstäder, såsom de fristående återtillverkarna gör i dagsläget. 

9.2. Juridiska incitament 
Bilåtervinnare uttrycker att det finns problem när det kommer till insamlingen av uttjänta 
fordon och att EUs avskaffning av skrotpremien har påverkat. Borttagning av 
skrotpremien verkar ha varit ett misstag och liknande alternativ bör återigen övervägas. 
Något som kan konstateras av detta är att de ekonomiska skälen hos konsumenter väger 
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tungt och någon form av statlig reglering behövs. Att endast låta marknaden styra kan få 
negativa konsekvenser då den inte utgår från ett miljöperspektiv. Att skapa bättre 
incitament för konsumenter genom exempelvis inlämningspremier eller högre 
registreringsavgifter är åtgärder som borde vidtas. Av ekonomiska, juridiska och sociala 
incitament för återtillverkning hos företag är det även här den ekonomiska aspekten som 
väger tyngst. Företag har inte tillräckligt starka incitament för att endast fokusera på vad 
som är bäst för omvärlden, utan de vill göra en vinst på att återtillverka. Att stärka de 
juridiska incitamenten kan således öka antalet återtillverkande företag. Att återtillverkning 
behöver vara hårdare reglerat kan även stödjas av stora framgångsfaktorer i Japan, vilka 
till stor del beror på regleringar. I Sverige ligger ansvaret för uttjänta fordon hos 
producenterna, detta ansvar borde fördelas över alla inblandade aktörer för att skapa 
bättre förutsättningar för återtillverkning, vilket gett gott resultat i Japan.    

9.3. Jämförelse mellan teori och praktik 
För att minska lagerhållningen använder båda återtillverkarna i studien en kombination av 
planeringstryck och efterfrågesug, vilket hjälper dem att bibehålla en hög servicenivå 
samtidigt som lagerhållningen minimeras. Volvo planerar dessutom att använda 
produktdesign för att minska lagerhållningen, genom en basmodell-motor som kan 
anpassas till olika varianter. Omfattande lagerhållning är alltså en problemfaktor som det 
arbetas aktivt med. När det gäller automatisering skiljer sig dock originaltillverkaren 
Volvo från den fristående återtillverkaren Borg Automotive. Volvo ser automatisering 
som ett framtidsprojekt och arbetar inte aktivt med frågan. Borg har däremot ett 
proaktivt förhållningssätt till automatisering och har tagit till sig ny teknik för att 
automatisera delar av återtillverkningen, trots att deras tillverkning sker utomlands och 
deras kostnader för manuellt arbete därmed är lägre än Volvos. Denna skillnad kan 
förklaras med att Borg som fristående återtillverkare måste satsa mer resurser på FoU 
och baklängeskonstruktion då de inte har tillgång till originalkomponenternas tekniska 
specifikationer. Nackdelar med att fristående återtillverkare måste satsa resurser på 
baklängeskonstruktion tas upp i teorin, men att det inte enbart är ett nödvändigt ont utan 
faktiskt kan ha fördelar är inget som tas upp. Till följd av satsningarna på FoU är Borg 
teknologiskt framtunga och mer benägna att ta till sig ny teknik även inom produktionen. 
Det finns dock en risk att Borg, i sin strävan att förbättra komponenter, råkar göra 
misstag. Exempelvis kan förstärkningar leda till en mer hållbar komponent, men det kan 
ge oönskade effekter då komponentens egenskaper ändras. Ett exempel är finare 
toleranser som kan innebära en förbättrad hållbarhet, men också kan leda till högre 
bränsleförbrukning i fordonet. Borg upplever också att de lägger mycket resurser på 
baklängeskonstruktion. Här har Volvo en stor konkurrensfördel, då de slipper detta och 
därmed kan satsa resurser på värdeskapande processer. 

Ett av de steg som identifieras som mest resurskrävande i återtillverkningsprocessen, 
rengöring av komponenter, kan troligen effektiviseras med hjälp av automatiserade 
processer. Då rengöring inte förekommer inom traditionell tillverkning måste 
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återtillverkare själva använda resurser för att utveckla denna typ av teknik. De andra steg 
som lyfts fram som mest resurskrävande är identifiering av delkomponenter efter 
demonteringen, snäva toleranser för de återtillverkade produkterna och själva 
återtillverkningen. Identifiering av delkomponenter förekommer inte heller inom 
traditionell tillverkning och även här behöver den innovation som krävs för att 
effektivisera processen komma från återtillverkarna. Snäva toleranser är däremot en 
svårighet som är relaterad till prestationskrav. Därmed förekommer denna svårighet även 
inom traditionell produktion, vilket innebär att återtillverkare har möjlighet att använda 
tekniska lösningar från andra branscher. Samma sak gäller för återtillverkning, som består 
av industriella bearbetningsmetoder som förekommer även inom traditionell tillverkning. 
Återtillverkningsprocessen som beskrivs i teorin stämmer generellt väl överens med den 
process som används i praktiken. Detta är en indikation på att återtillverkningsprocessen 
är väl förstådd i den akademiska litteraturen. 

Under arbetets gång har två olika sätt för att återta uttjänta komponenter identifierats. 
Det första sättet innebär återtagande av komponenter via återförsäljare. Detta 
tillvägagångssätt används av originaltillverkare. För kunder är det dyrare med service från 
originaltillverkaren och därför bygger detta tillvägagångssätt på kundrelation. Kunder 
som prioriterar kvalitet, smidighet och service tilltalas av detta. Det andra sättet innebär 
återtillverkning av komponenter från skrotade fordon eller från fordon som lämnas in till 
fristående verkstäder. Detta tillvägagångssätt används främst av fristående återtillverkare, 
och bygger på samarbete med andra intressenter och tilltalar kunder som prioriterar 
prisvärdhet. I den teoretiska referensramen framgår det att originaltillverkarna ofta har en 
mer komplicerad återtagningsprocess, men inte att den är kopplad till olika kundsegment. 
Att identifiera de olika kundsegmenten och vad som driver dem kan främja försäljning 
och återtagande av komponenter för de olika typerna av återtillverkare. Vidare bygger de 
två tillvägagångssätten på olika typer av logistiska kanaler och kunskap om skillnaderna 
mellan de logistiska processerna kan leda till en mer effektiv omvänd logistik. 

9.4. Matchning av utbud och efterfrågan 

En svårighet som inte tagits upp i den teori som insamlats är matchning av utbud och 
efterfrågan. Volvo upplever svårigheter med att betala rätt pris för uttjänta komponenter. 
Anledningen till denna svårighet kan vara Volvos återtagningsprocess. Eftersom den 
består av många mellanled är det ett större glapp mellan återtillverkare och de 
konsumenter som lämnar in uttjänta komponenter och således blir det svårare att betala 
rätt pris. Borg Automotive har löst detta genom att återtagningen sker med färre 
mellanled. De återtar direkt från konsumenter och andra aktörer, såsom bilåtervinnare. 
På så vis är det lättare att se vilka priser som krävs för att få tillbaka de uttjänta 
komponenterna. Borgs kvalitetskategorier, där de betalar mer för komponenter som är i 
gott skick, är också en form av matchning av utbud och efterfrågan. Även tekniska 
lösningar, som de som används i StomRetur, bidrar till en mer effektiv matchning av 
utbud och efterfrågan.  
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10. Slutsatser 
Huvudfrågan som skulle besvaras i detta arbete var “vilka incitament och hinder finns för 
återtillverkning av komponenter inom fordonsindustrin?”. De incitament som finns är främst 
ekonomiska. De aktörer som verkar på den svenska marknaden ser lönsamhetspotential i 
återtillverkning och satsar därför på detta. Det framgår att juridiska incitament för 
återtillverkning däremot inte är särskilt starka. Ett exempel på detta är EUs direktiv som 
inte haft en nämnvärd påverkan på graden av återtillverkning i Sverige. Detta då lagen 
inte direkt tar upp återtillverkning och återbruk av komponenter. Hinder för 
återtillverkning är höga inträdesbarriärer. Eftersom återtillverkningsprocessen kräver 
stora investeringar är det svårt för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Ytterligare ett 
hinder är att återtillverkare inte får tillbaka uttjänta komponenter i tillräckligt stor 
utsträckning. Detta begränsar hur omfattande verksamheten kan vara och hindrar 
återtillverkarna från att växa. 

Utöver huvudfrågan skulle dessutom tre delfrågor besvaras. Den första av dessa var 
“vilka förbättringsområden finns det inom återtillverkningsprocessen?”. De områden som är mest 
resurskrävande och därmed har högst förbättringspotential är rengöringsprocessen, 
identifiering av delkomponenter, snäva toleranser som kräver hög precision i 
återtillverkningen och återtillverkningen. De första två av dessa kan endast förbättras om 
återtillverkarna själva satsar på utvecklingsprojekt. Problemet med snäva toleranser 
förekommer inte enbart inom återtillverkning och därför kan detta problem lösas genom 
samarbete med andra branscher. Detta gäller även för återtillverkningen, som består av 
industriella processer som förekommer inom andra industrier. 

Den andra delfrågan som skulle besvaras var “vilka problemområden identifieras inom teorin och 
hur stämmer dessa överens med verkligheten?”. De problemområden som tas upp i teorin är 
lagerhållning, omvänd logistik och automatisering. Dessa stämmer överens med 
verkligheten, där återtillverkarna upplever svårigheter med dessa områden. Vidare har 
vissa återtillverkare även problem med att matcha utbud och efterfrågan, vilket inte tas 
upp i teorin. 

Den tredje och sista delfrågan var “vilka skillnader finns mellan olika typer av återtillverkare?”. 
De företag som undersökts är en originaltillverkare och en fristående återtillverkare. 
Originaltillverkaren återtillverkar endast egna produkter och säljer dessa via företagets 
återförsäljare. De får även in uttjänta komponenter via samma återförsäljare. De 
fristående tillverkarna återtillverkar uttjänta komponenter från olika fordonsmärken och 
köper in dessa via olika typer av aktörer, exempelvis bilåtervinnare. Fristående 
återtillverkare har andra förutsättningar än originaltillverkare och måste därmed lägga mer 
resurser på FoU. Detta innebär dock att de fristående återtillverkarna ligger i framkant 
med ny teknik och är mer benägna att använda teknik för att effektivisera 
återtillverkningen. 
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11. Förbättringar och förslag på vidare studier 
Den teoretiska referensramen bygger på flera olika källor, främst vetenskapliga 
publikationer. Alla källor har bedömts kritiskt för att säkerställa deras pålitlighet. Den 
teori kring återtillverkning som inhämtats har varit både positivt och negativt inställd till 
gångbarheten av återtillverkning, vilket innebär att den teoretiska referensramen bedöms 
vara balanserad.   

I detta arbete har två återtillverkare av fordonskomponenter med kopplingar till Sverige 
undersökts. Ett utökat underlag skulle ge en starkare grund för de slutsatser som dragits. 
Det snäva underlaget beror delvis på att det i dagsläget finns få återtillverkare i Sverige. 
Den information som insamlats har hämtats både från intervjuer och information från 
företagens hemsidor. Ett sätt att förbättra den empiriska delen av arbetet hade varit 
genom besök i återtillverkarnas fabriker. Även kontakt med flera personer inom 
organisationen, med olika typer av arbetsuppgifter och därmed olika synvinklar på 
återtillverkning, hade förbättrat det empiriska arbetet men på grund av arbetets 
omfattning kunde detta inte genomföras. 

En annan begränsning är att fristående bilverkstäder inte undersökts i arbetet. Framtida 
studier bör inkludera denna grupp av aktörer då de kan spela en viktig roll för att öka 
graden av återtillverkning i Sverige. Att undersöka matchning av utbud och efterfrågan 
för återtillverkare är också ett förslag på vidare studier, då detta är ett område som 
behöver undersökas ytterligare. Jämförande studier mellan Sverige och andra länder som 
har en högre grad av återtillverkning kan identifiera fler incitament och hinder som finns 
på den svenska marknaden. Vårt arbete pekar på att fristående återtillverkare är bättre än 
originaltillverkare på att ta till sig ny teknik och ligga i framkant av utvecklingen, men då 
detta arbete endast baseras på två aktörer är detta värt att undersökas med ett större urval 
av återtillverkare. 
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Bilagor 

Intervjufrågor till originaltillverkare 
Hur processen för återtillverkning ser ut 

§ Vilka steg går en komponent igenom innan den är klar? Vilka av dessa steg kräver 
mest, resursmässigt? 

§ Vilka problem/förbättringsområden upplever ni finns med själva 
återtillverkningsprocessen?  

Lagerhållning 

§ Vilken produktionsstrategi används?  

§ Hur ser lagerhållningen ut?  

§ Upplever ni att ni har problem med lagerhållningen, att det blir många produkter 
som lagerhålls länge (problem med “inventory build-up”)? Om ja, hur motarbetar 
ni “inventory build-up”? 

 Automatisering 

§ Är något/några steg i återtillverkningsprocessen automatiserade? Om ja, vilka?  

§ Finns det möjlighet att automatisera en större del av processen? Om så, varför 
görs inte detta? 

§ Hur ser ni på framtiden, finns det planer på att automatisera i högre grad när ny 
teknik blir tillgänglig?  

§ Ser ni några andra problem med återtillverkningsprocessen? Vilka? 

Frågor ur övergripande producentperspektiv 

§ Vilka faktorer har fått er att börja med återtillverkning?  

§ Hur följer ni EUs direktiv om att 95% av uttjänta fordon ska omhändertas, hur 
lever ni upp till det producentansvar som finns? Hur har EUs direktiv påverkat er 
verksamhet? 

§ Vilka konkreta konsekvenser blir det för er som företag om direktivets mål (95% 
omhändertagande) inte klaras? 

§ Vilka faktorer ser ni som hinder för återtillverkning? 

 Omvänd logistik (reverse logistics) 

§ Hur ser den omvända logistiken ut, steg för steg? Hur får ni in de delar som 
återtillverkas? 

§ Finns det någon med övergripande ansvar för logistiken eller ansvarar “alla för sin 
del”?  
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§ Samarbetar ni med andra aktörer som finns i er “supply chain” för att förbättra 
det omvända logistik-flödet? 

§ Används några återtillverkade delar i nya fordon? Finns det planer på att använda 
återtillverkade delar i nya fordon?  

Intervjufrågor till fristående återtillverkare 
§ Has the EU directive regarding end of life-vehicles affected your business? 

§ Do you compete with the Original Equipment Manufacturers? What advantages 
and disadvantages do you have, compared to the OEM? Are there other 
independent remanufacturers operating in Sweden? 

§ What difficulties do you perceive in remanufacturing? How do you handle these 
difficulties? 

§ Reverse logistics 

§ How does the reverse logistics process work, what steps does the process include 
and what actors are involved? 

§ Is there a division with overall responsibility for the reverse logistics or does 
several divisions share responsibility? 

§ Do you collaborate with other actors in your supply chain to improve the reverse 
logistics flow? 

§ What is the customer perception on remanufacturing? Is there reluctance among 
customers to purchase remanufactured parts? 

§ What is your view on the Swedish market? Is there a potential for collection more 
used parts, and selling more remanufactured products here?  

§  

Intervjufrågor till bilåtervinnare 
§ Vilka steg utför ni som bilskrot när ni omhändertar/skrotar ett fordon? 

§ Vilka problem ser ni med skrotningsprocessen? Hur skulle ni vilja förbättra den? 

§ Utför ni återtillverkning/återanvändning av fordonskomponenter? Om inte, var 
skickas delarna för att bli återtillverkade? 

§ Hur tas de demonterade fordonen omhand? Har ni avtal med ursprungliga 
producenter om att de ska få tillbaka sina delar?  

§ Om svaret är nej på föregående fråga, vem får/tar hand om delarna?  

§ Har EUs direktiv om att 95 procent av uttjänta fordon ska 
omhändertas/återvinnas påverkat er verksamhet? 

§ Vart skickas fordonen vidare från er? 

 


