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Sammanfattning 

Marknaden i Sverige för personbilar ökar hela tiden samtidigt som fokus på resurseffektivitet 
inom de tillverkande företagen blir en allt större del av verksamheten. Resurseffektivt inom 
personbilsindustrin påverkas i samband med att lagar och regler om återvinning blir allt 
hårdare. De allt hårdare lagarna och reglerna ställer högre krav på återvinningen och inte 
minst på bildemonterarna som hanterar en stor del av återvinningen av uttjänta fordon.  

Syftet med arbetet är att se över möjligheterna att förbättra återvinning av komponenter 
och material i uttjänta fordon med hjälp av utökad och mer lättillgänglig information. Dessa 
möjligheter ska ses över genom att undersöka; hur situationen ser ut idag för återvinning av 
uttjänta fordon och vilka områden som har potential för förbättring, vad det finns för 
tekniker för att hantera information för fordon och vilken som är mest lämplig, och vilka 
fördelar utökad och mer lättillgänglig information skulle innebära för återvinningen. 

Genom teoretiska och empiriska studier behandlar arbetet olika återvinningsmetoder, hur 
återvinningsprocessen ser ut för uttjänta fordon, vilka typer av tekniker som kan användas 
för att hantera information och vilka lagar som gäller för återvinningen av uttjänta fordon. 
Dessa områden har analyserats för att undersöka möjligheterna till en förbättrad 
återvinningsprocess. 

Utifrån analys av de teoretiska och empiriska studierna har konstaterats att ett 
standardiserat informationssystem med hjälp av teknik för hantering av information skulle 
kunna gynna återvinningen av uttjänta fordon. Informationen bör bestå av fordonets 
innehåll av material, uppbyggnad och ingående komponenters skick. Detta system skulle 
kunna resultera i en ökad återanvändning och materialåtervinning av komponenter och 
material i uttjänta fordon.  



 

 

Abstract 

The market in Sweden for passenger cars is increasing continuously and at the same time 
focus on resource efficiency in manufacturing companies is becoming an increasingly 
important part of their business. Resource efficiency in the car industry is affected when the 
laws and regulations about recycling are becoming tougher. The increasingly stringent laws 
and regulations places greater demands on recycling in general and in particular on the car 
dismantlers that handles a large part of the recycling process for end of life vehicles. 

The purpose of this study is to look at potential ways to improve the recycling of 
components and materials of end of life vehicles through extended and more accessible 
information. These potential ways will be reviewed by examining; the situation today for 
recycling of end of life vehicles and the areas that have the potential for improvement, what 
are the techniques to manage information for vehicles and which one is most suitable and 
what advantages expanded and more accessible information would do for recycling. 

Through theoretical and empirical investigations this study deals with different recycling 
methods, how the recycling process is done for end of life vehicles, the types of technologies 
that can be used to manage information and the laws that apply to the recycling of end of 
life vehicles. These areas have been analyzed to investigate the possibility of an improved 
recycle process. 

Based on the analysis of the theoretical and empirical investigations it has been found that a 
system treating standardized information using technology for managing of information 
could favor the recycling of end of life vehicles. This information should consist of the 
content of materials and structure of the vehicle and also the condition of the components 
in the vehicle. This system could result in an increase of reused parts and recycled materials 
in end of life vehicles.  



 

 

Nomenklatur 

En lista på begrepp som är vanligt förekommande i denna rapport och som anses behöva 
förtydligas eller definieras. 

EOL (End-of-life) 
Term för att beskriva att en produkt är i slutet av sin livscykel. 

Fordon 
Med fordon avses personbil, buss eller lastbil vars totalvikt inte överstiger 3500 kg [1]. 

Uttjänt fordon 
Ett fordon som inte anses vara lönsamt motiverat att reparera. 

AIDC (Automatic Identification and Data Capture) 
Metod för att automatiskt identifiera och samla data. 

RFID (Radio-Frequency Identification) 
En teknik som används för AIDC. 

CMB (Contact Memory Buttons) 
En teknik som används för AIDC. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till ett ökat behov av återvinning, syftet och mål med 
arbetet samt vilka avgränsningar som har gjorts och vilken metod som har använts. 

 Bakgrund 

Idag ökar marknaden för nya personbilar markant över hela världen för varje år [2] samtidigt 
som fokus på resurseffektivitet blir en alltmer viktig del av verksamheten för producerande 
företag. Antalet registrerade personbilar i trafik i Sverige har ökat ända sedan dess uppkomst 
under första delen av 1900-talet som illustrerat i Figur 1. Förordningen om producentansvar 
angående återvinning och återanvändning säger att efter den 1 januari 2015 ska 95 procent 
av ett fordons vikt återvinnas [1]. Ett ökande antal fordon i samband med striktare direktiv 
om återvinning ställer högre krav på effektiv återvinning av uttjänta fordon. I takt med att 
insikten om vår planets begränsade tillgångar blir en allt större del av vår vardag ökar fokus 
på återhållsamhet av resurser, vilket kan uppnås genom återvinning. 

 

Figur 1 Diagram som illustrerar antalet registrerade personbilar i trafik från 1923 till 2014. [3] 

 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att se över möjligheterna att förbättra återvinning av komponenter 
och material i uttjänta fordon med hjälp av utökad och mer lättillgänglig information. 

Målet är att undersöka om återvinning av uttjänta fordon kan effektiviseras med hjälp av 
utökad och mer lättillgänglig information om fordon. Undersöka hur återvinningen av fordon 
går till idag och vilken information som skulle vara relevant för att effektivisera 
återvinningen där framförallt återanvändning och materialåtervinning ligger i fokus. Vilka 
fördelar det skulle ge för återvinningen av uttjänta fordon och vilken sorts 
informationshanteringsteknik som kan användas. 
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 Frågeställning 

Kan återvinningen av uttjänta fordon effektiviseras med utökad och mer lättillgänglig 
information om fordon? 

För att besvara frågan har underfrågor som specificerar tillvägagångsättet formulerats enligt: 

� Hur ser situationen ut idag och var finns potential för förbättring? 
� Vad finns det för tekniker och vilken är mest lämplig för att hantera information för 

fordon? 
� Vilka fördelar skulle det innebära för återvinningen av uttjänta fordon? 

 Avgränsningar 

Arbetet har begränsats till att undersöka hur det ser ut i Sverige idag vad gäller återvinning 
av uttjänta fordon. Fokus har till största del lagts på två bildemonteringar och deras 
verksamhet i Stockholmsområdet, dessa är Stockholms Bildemontering AB och Allbildelar. 
Undersökningen av hur utökad och mer lättillgänglig information kan effektivisera 
återvinningen av uttjänta fordon har fokuserats på vilka fördelar det kan ge för 
bildemontering och återvinning idag snarare än hur ett system kan implementeras. 

 Metod 

Metodiken för att utreda frågeställning och uppfylla syftet har gjorts genom att utföra 
teoretiska och empiriska studier i ämnet. Inledningsvis påbörjades en litteraturstudie som 
kom att ligga till grund för informationsinsamlingsprocessen vilket utgör grunden för det 
teoretiska materialet i arbetet. Det teoretiska underlaget utgörs av vetenskapliga artiklar och 
rapporter, information från berörda företags hemsidor och relevant lagstiftning i ämnet. De 
vetenskapliga artiklarna och rapporterna som används har framförallt tagits från databaser 
och söktjänster som Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek har tillgång till. 

Det empiriska underlaget utgörs av intervjuer med personer inom branschen och 
studiebesök på olika bildemonteringar i Stockholmsområdet. Två bildemonteringar har 
besökts för att få ytterligare kunskap och insikt om hur branschen fungerar i Sverige idag. 
Den första som besöktes var Stockholms Bildemontering AB, som är en del av koncernen 
Bilskrotarna, detta för att få en inblick i hur en bildemontering som endast fokuserar på 
materialåtervinning arbetar. Den andra som besöktes var Allbildelar som riktar sig mot 
andrahandsförsäljning av bildelar. Dessa två bildemonteringar har olika specialiseringar inom 
återvinning vilket ger olika perspektiv på branschen. 

Det teoretiska och empiriska underlag som uthämtats genom litteraturstudier, intervjuer 
och studiebesök ligger till grund för de slutsatser och diskussioner som sammanställer 
arbetet. Genom analys av det teoretiska och empiriska underlaget har slutsats och 
diskussioner tagit form.  
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2 Återvinning 

I detta avsnitt behandlas det teoretiska underlaget för återvinningen i allmänhet, hur 
återvinningsprocessen går till för uttjänta fordon och hur återvinning sker på olika sätt. 

 Återvinning i allmänhet 

Generellt sett genomgår en produkt flera steg i sin livscykel från råmaterial till avfall. 
Livscykeln illustreras i Figur 2. För att tillverka och färdigställa en produkt sker i varje steg av 
livscykeln en addition av resurser. Dessa resurser utgörs av flera olika delar så som pengar, 
tid, energi och arbetskraft. Detta innebär att ett tidigare steg av livscykeln kräver mer 
resurser för att färdigställa en produkt än vad ett senare steg i livscykeln skulle kräva för att 
nå samma slutresultat. För att bevara och spara olika tillgångar så som material i strävan mot 
ett hållbart samhälle är ett system uppbyggt på ett slutet omlopp att föredra [4]. 

 

Figur 2 En produkts livscykel uppdelad i de steg den genomgår från råmaterial till avfall och de olika återvinningsmetoder 
som finns möjliga vid EOL (anpassad från  [4]) 

Att återvinna en produkt innebär att produkten tas tillvara vid EOL istället för att låta denna 
hamna på deponi. Från steget EOL i livscykeln kan återvinning ske på tre olika sätt: 
materialåtervinning, återtillverkning eller återanvändning. 

Materialåtervinning innebär att produkten bryts ner och sorteras efter material för att 
möjligheten sedan ska finnas att bearbeta och använda dessa separat på nytt. Vid 
återtillverkning renoveras produkten, eller delar av produkten, för att sedan gå till 
tillverkning och montering av en ny färdigställd produkt. Återanvändning innebär att 
produkten, eller delar av produkten, i tillämpning direkt kan tjäna ett syfte. Beroende på 
vilken av dessa återvinningsmetoder som används hamnar produkten, eller delar av 
produkten, olika långt tillbaka i livscykeln för processen att skapa en ny färdigställd produkt 
som illustrerats i Figur 2.  

Utifrån detta kan konstateras att om en återvinningsmetod tar produkten till ett steg 
tidigare i livscykeln måste mer resurser tillföras för att nå en färdig produkt jämfört med en 
återvinningsmetod som tar produkten till ett steg närmare slutprodukten. Det är däremot 
generellt svårare att direkt använda en återvinningsmetod som tar produkten närmare den 
nya slutprodukten jämfört med att använda en återvinningsmetod som tar produkten till ett 
tidigare steg [5]. För återanvändning ställs högre krav på produkten än för 
materialåtervinning där själva materialet är av största intresse och inte produktens befintliga 
skick. Skicket på produkten är beroende av ålder, användning, pålitlighet, underhåll etc. [6] 
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 Återvinningsprocessen för uttjänta fordon 

Det finns framförallt två scenarier som leder till att ett fordon anses som uttjänt och skickas 
till bildemonterare för att återvinnas. Antingen så är fordonet föråldrat och inte längre 
brukbart eller att det har blivit så pass skadat att det inte är lönsamt att reparera. Om 
fordonet är skadat till den grad att det inte längre är lönsamt att reparera sker oftast en 
direkt försäljning från berört försäkringsbolag till en bildemontering. 

Idag finns det ett nationellt nätverk för bildemonterare, BilRetur, som tillsammans utgör 
bilproducenternas mottagningssystem. Till BilRetur kan konsumenterna vända sig när de vill 
göra sig av med sitt uttjänta fordon. BilRetur tar då fram ett förslag på den närmsta 
auktoriserade bildemonteraren. Auktoriserad innebär att de följer lagkraven på återvinning, 
att fordonet tas omhand enligt producentanvisningar och att detta görs med avseende på 
miljön [1]. 

När det uttjänta fordonet når bildemonteringen sker en inskrivning där de tar reda på 
nödvändig data för att kunna demontera och återvinna bilen. Efter inskrivningen 
kontrolleras alla uppgifter såsom chassinummer och registreringsnummer. Innan bilen 
skickas till demontering utförs en kvalitetsbedömning av aktuella komponenter som sedan 
utgör underlag för demonteringen. Innan demonteringen miljösaneras alla fordon på alla 
miljöfarliga ämnen, batterier, airbag och glasfönster. När fordonet demonteras tas varje 
komponent som ska återanvändas omhand för att sedan säljas [7]. 

 

Figur 3 Illustration av en hammarkvarn som är det första steget ett uttjänt fordon går igenom på väg mot 
materialåtervinning. [8] 

De komponenter och rester av fordonen som inte ska återanvändas skickas till 
materialåtervinning. En stor aktör för materialåtervinning i Sverige är Stena. När ett uttjänt 
fordon skickas till Stena Recycling för materialåtervinning skickas fordonet in i en stor 
hammarkvarn som slår sönder fordonet i knytnävsstora bitar [9] som skickas vidare i 
processen, se Figur 3. De grupper med material som skiljs på är framför allt järn, aluminium 
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och koppar [9]. Det innehåller även en blandad fraktion med icke magnetiska metaller, en 
fraktion som kallas strimlad lätt fraktion bestående av trä, gummi och textil och en fraktion 
kallad fines som består av grus och annat organiskt material [9]. Vidare i processen delas 
dessa olika fraktioner upp för att kunna materialåtervinnas var för sig. Vissa fraktioner 
används för att bilda råmaterial och andra får nya tillämpningar. 

 Återvinningsmetoder för uttjänta fordon 

Som konstaterats i tidigare avsnitt finns flera möjligheter till återvinning av en produkt, 
antingen återanvändning, återtillverkning eller materialåtervinning. De olika 
återvinningsmetoderna tillämpat på ett uttjänt fordon skulle i första steget handla om 
möjligheterna till återanvändning eller återtillverkning av delar från det uttjänta fordonet 
följt av möjligheten att materialåtervinna. 

Kostnaderna för den arbetskraft som krävs för att inspektera och testa om komponenter är i 
tillräckligt gott skick för att återanvändas leder ofta till att större delen av det uttjänta 
fordonet går till fragmentering trots att det i fordonet finns komponenter med potential för 
återanvändning [6]. När processen för återanvändning av komponenter kostar mer än vad 
den ger i inkomster avstås i stor utsträckning från att göra detta trots att väl fungerande 
komponenter skulle kunna ha återanvänts. Återtillverkning av uttjänta fordon innebär att 
delar tas bort för att sedan efter eventuell renovering ingå i tillverkningen för nya fordon. 

Materialåtervinning av fordon strävar efter att separera material från varandra för att sedan 
kunna använda de olika rena materialen på nytt. Processen för separation av material har 
blivit svårare i takt med att fordonen blir mer komplexa och byggs upp av allt mindre stål, 
mer ickemagnetiska metaller och organiska material. Komplexiteten i uppbyggnaden av 
fordon idag där många olika material ingår, innebär att efter försök till separation vid 
materialåtervinning finns blandningar av material. Exempelvis blandas koppar, som är 
alltmer ofta förekommande i konstruktionen av dagens bilar, med stål vilket ger ett orent 
material. Koppar som råmaterial har ett högre värde än stål men på grund av denna 
blandning av material går den rena kopparen förlorad [10].  
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3 Lagar och regler 

I detta avsnitt behandlas de lagar och regler som gäller för bildemonterare i Sverige, hur stor 
del av fordonet som enligt lag skall återvinnas och vilket ansvar producenten har angående 
återvinningen.   

 Återvinningsgrad 

I Sverige finns det lagar och regler angående omhändertagandet av uttjänta fordon. I 
förordningen om producentansvar för bilar framgår det tydligt vilka krav som ställs på 
skrotning av uttjänta fordon. Enligt förordningen om producentansvar för bilar gäller: 

Innan 1 januari 2015 [1]: 

� Minst 85 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns. 
� Varav minst 80 procent av bilens vikt ska återanvändas eller materialåtervinnas. 

Efter 1 januari 2015 [1]: 

� Minst 95 procent av bilens vikt återanvänds eller återvinns. 
� Varav minst 85 procent av bilens vikt ska återanvändas eller materialåtervinnas. 

Ovanstående utdrag från förordningen om producentansvar för bilar innebär att dessa 
procentsatser ska uppnås som ett genomsnitt per år.  

 Producentansvar 

I förordningen om producentansvar för bilar framgår även vilken roll producenten har 
angående demontering och slutåtervinning av bilar. Producent i detta fall avser den som 
yrkesmässigt producerar bilar inom Sveriges eller importerar bilar till Sverige [1]. 
Producenten har ett antal ansvarområden enligt förordningen om producentansvar för bilar, 
producenten skall framförallt [1]: 

� Utan ersättning ta emot uttjänta fordon för skrotning. 
� Själv eller tillsammans med andra ekonomiska aktörer se till att det finns lämpliga 

mottagningssystem. Lämpliga avses inom ett rimligt avstånd, tar hand om fordon 
med komponenter utan att utsätta någon eller något för hälso- och säkerhetsrisker 
och att det återanvänds eller återvinns i största möjliga mån. 

� Uppfylla de procentsatser som nämnts tidigare, procentsatserna ska beräknas på 
bilens tjänstevikt med avdrag för förarvikt och bränslevikt.  

Utöver dessa ansvarsområden har producenten även ett ansvar om att lämna information 
om fordonet, informationen skall framförallt innefatta [1]: 

� Fordonens och dess komponenters konstruktion med avseende på möjlighet att 
återvinna och materialåtervinna. 

� Hur uttjänta fordons skall tas omhand för demontering, tömning på vätskor och i 
övrigt hur fordonet ska hanteras på ett i miljösynpunkt godtagbart sätt. 
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� Hur arbetet ser ut för att utarbeta möjliga metoder för återanvändning, 
materialåtervinning och annan återvinning av uttjänta fordon och dess komponenter. 

� Upplysningar om vilka material, komponenter och farliga ämnen i fordonen som finns 
för att underlätta återvinning och återanvändning.  

� Anvisningar till auktoriserade bilskrotare och motsvarande aktörer i andra 
medlemsstater i Europeiska unionen om dränering och demontering. 

Syftet med förordningen om producentansvar är framförallt att fordon skall utformas på ett 
sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och i det fall avfall uppkommer ska detta tas 
omhand på ett korrekt sätt ur miljö- och hälsosynpunkt [1]. 
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4 Informationshantering under en produkts livscykel 

I detta kapitel behandlas de olika tekniker för informationshantering som har undersökts och 
vilka egenskaper de olika teknikerna har. 

 Informationshantering 

Genom att tillhandahålla information som är relaterad till återvinning kan återvinningens 
verkningsgrad ökas [11]. Ett problem idag när det kommer till beslut om hur en produkt ska 
hanteras vid EOL ligger i bristen på information. Dels för att avgöra potentialen för att 
återanvända produkten, eller delar av produkten, men också för att underlätta vid 
materialåtervinning. Om information kan fås i ett tidigare skede om var och hur material kan 
separeras på ett enkelt sätt kan materialåtervinningsgraden ökas. När det kommer till 
återanvändning är skicket för produkten kopplat till vad den har genomgått under sin 
livscykel. Ett system för informationshantering bör för att kunna följa upp relevant 
information om produktens livscykel ha möjlighet att:  

� Fånga relevanta händelser genom produktens livscykel. 
� Lagra information. 
� Hämta information för att kunna använda det som beslutsunderlag. 

En av de stora byggstenarna i detta system är den del som ska kunna identifiera produkten 
och hantera information. Tekniker som kan användas för att göra detta benämns 
gemensamt som AIDC-tekniker. Framförallt tre varianter är idag väl utbredda och i stor 
utsträckning använda i olika sammanhang, dessa är streckkod, CMB (Contact Memory 
Button) och RFID (Radio-Frequency Identification). [12] 

 Tekniker för informationshantering 

Streckkodstekniken introducerades på 1970-talet i dagligvaruhandeln men används idag i en 
mängd tillämpningar. Tekniken bygger på optik där olika mörka och ljusa regioner motsvarar 
ett unik data. Det finns två typer av streckkodsetiketter: endimensionella (1D) och 
tvådimensionell (2D). Endimensionella streckkoder lagrar data i bredden och hålrummet av 
parallella, mörka linjer och kan lagra upp till 30 byte av information, se Figur 4. 

 

Figur 4 En endimensionell streckkod med de mörka, parallella linjerna och hålrum som bygger upp lagringen av data [13] 

Tvådimensionella streckkoder lagrar data i mönster av prickar i två dimensioner vilket ger 
den en större lagringskapacitet per ytenhet jämfört med endimensionella, se Figur 5. 
Lagringskapaciteten är proportionell mot storleken på matrisen som streckkoden bygger upp 
men har vanligtvis en lagringskapacitet på två till fyra kilobyte. 
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Figur 5 En tvådimensionell streckkod med de mönster av prickar som bygger upp lagringen av data [14] 

Streckkoder kan antingen skrivas ut som etiketter som sedan fästs på produkten i fråga eller 
markeras direkt på produkten. De är också mer kostnadseffektiva då de inte kräver några 
avancerade ingående komponenter. Streckkodsläsare använder oftast laser för att detektera 
koden. [15] 

En annan AIDC-teknik är CMB som är mynt-liknande passiva elektriska enheter med läs- och 
skrivfunktionalitet skapade för att kunna användas i extrema förhållanden, se Figur 6. 

 

Figur 6 CMB beklädda med skal av metall för att kunna utstå stora yttre påfrestningar [16] 

En enhet kan, beroende på storlek, lagra upp till flera gigabyte av information. De är ofta 
beklädda med ett skal av metall för att kunna utstå stora påfrestningar och har en livslängd 
på över 100 år. Läsaren utgörs av en kontaktsond som för att kommunicera med CMB måste 
beröra denna men inte i en specifik orientering. [17] 

Ytterligare en AIDC-teknik är RFID som består av en liten transponder kallat en tagg som 
kommunicerar med en läsare genom radiovågor, se Figur 7. Detta innebär att information 
kan utbytas på avstånd med taggen. RFID-taggar klassificeras ofta beroende på energikälla 
där det skiljs på passiva och aktiva enheter. Passiva är billigare och har ingen inbyggd 
energikälla utan använder sig av energin i radiovågorna från läsaren för att driva den 
inbyggda logiska kretsen och därmed modulera en signal för att kommunicera tillbaks med 
läsaren. De aktiva har egen energiförsörjning oftast i form av ett batteri. Det finns ett antal 
tillägg för taggarna, exempelvis minnen för lagring av information på den fysiska taggen. [12] 

 

Figur 7 RFID-tagg med dess ingående komponenter som används för kommunikation genom radiovågor [18]  
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 Nyckelfaktorer i ett informationssystem 

Med hjälp av de olika teknikerna ovan kan en produkt identifieras. Informationen relaterad 
till en produkt måste sedan kunna läsas, lagras och skrivas. Det finns övergripande två typer 
av modeller som hanterar information för en produkt. Den första bygger på att 
informationen lagras och hanteras direkt i själva produkten med hjälp av lagring på AIDC-
tekniken, det vill säga en produktinbyggd informationsmodell. Den andra modellen innebär 
att information associerad med en produkt hanteras i ett externt nätverk och ingen 
information lagras direkt i själva produkten på AIDC-tekniken. Denna modell kallas således 
en nätverksbaserad informationsmodell [19]. 

Enligt [12] är beslut för hur en produkt ska återvinnas på bästa sätt direkt kopplat till vilket 
beslutsunderlag som finns. Med andra ord kvalitén på information som finns att tillgå för en 
produkt. Där presenteras fem nyckelfaktorer i ett informationshanteringssystem som 
används för beslutsunderlag om produkten i fråga vid återvinning: 

Fullständighet - Fullständigheten av information relaterad till produkten har stor betydelse 
för hur produkten hanteras vid återvinning. För att uppnå detta krävs att 
informationssystemet ska kunna fånga nyckelhändelser under produktens livscykel. Dessa 
händelser kan utgöras av exempelvis hur den har använts, i vilken miljö den befunnit sig och 
vad för service eller vilka tillägg som gjorts på produkten. För att uppfylla detta krävs ett 
system som kan ändra information associerad med produkten. Mängden data som lagras är 
också kopplat till hur fullständig informationen kan bli för produkten i fråga. 

Noggrannhet - Noggrannheten i hur information tillförs och lagras i systemet under 
produktens alla stadier i livscykeln är kopplat till vilken kvalité informationen har i 
slutstadiet. Starkt kopplat till hur noggrant systemet blir är i vilken utsträckning processen 
kan automatiseras för utbyte av information då manuella ingripanden medför en högre risk 
för felfaktorer. 

Tillgänglighet - Tillgängligheten beskriver hur lättåtkomlig informationen är för en produkt 
samtidigt som den också beskriver om systemet har möjlighet att hämta information på 
samma gång som det tillför information om produkten. Tillgängligheten ökar om tekniken 
för att överföra information kan göras utan att produkten är inom direkt synhåll. Detta 
speciellt i en mer automatiserad process eller för en produkt där förorening av produkten 
kan förekomma. Om överföringen av information kräver manuella ingrepp ökar mängden 
felkällor och kostnaderna för att uppnå ett fungerande system. Med vilken hastighet 
informationsutbytet kan ske är också kopplat till tillgängligheten där mer lättillgänglig 
information ökar hastigheten för informationsutbyte. 

Tolkningsbarhet - Produkten kommer genom sin livscykel komma i kontakt med olika parter 
på marknaden vilket ställer krav på att systemet kan tolkas av alla. Kan informationen 
relaterad till produkten inte tolkas av alla utesluts viktiga delar och fullständigheten av 
informationen minskar. Därför måste information hanteras i ett format som alla kan tolka, 
alltså ett standardiserat format för att dela data. 
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Unikhet - Det är viktigt att kunna ge varje produkt en egen identitet för att kunna särskilja 
produkter som från början av livscykeln var likadana produkter men i ett senare stadie 
påverkats individuellt och har därför skapat en unik identitet. 

I Tabell 1 har de olika AIDC-teknikerna ställts i relation till de fem nyckelfaktorerna unikhet, 
fullständighet, noggrannhet, tillgänglighet och tolkningsbarhet som framförallt påverkar 
kvalitén av information i ett system för informationshantering. 

Tabell 1 De olika AIDC-teknikernas egenskaper i relation till de fem nyckelfaktorerna och vad dessa innefattar översiktligt 
sett (anpassad från [12]) 
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Streckkod 1D 
Möjligt, 

men inte 
vanligt 

8� 30 bytes Svårt 8� 8�
Påverkas 
av smuts, 
fett etc. 

9�

  2D 9� 8� 2-4 kb 
Möjligt om 
streckkod 

inom synhåll 
8� 8�

Påverkas 
av smuts, 
fett etc. 

9�

CMB   9� 9� Flera Gb 8� 8� 8�
Påverkas 

inte 9�

RFID   9� 9�
64 bits 

till 32 kb 9� 9� 9�

Påverkas 
av metall 

och 
vatten 

om 
oskyddad 

9�
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5 Bildemontering idag 

I detta kapitel har intervjuer sammanställas för att bidra till en bild av hur arbetet med 
bildemontering går till idag. Intervjuerna sammanställda nedan ör kompletterade med 
information från respektive företags hemsida och finns i sin helhet som bilaga. 

 Intervjuerna 

Totalt har två intervjuer genomförts för att undersöka området bilåtervinning och behovet 
av mer information om ingående komponenter i fordon. De intervjuer som har genomförts 
är två intervjuer med företag som arbetar med bildemontering. De två företagen valdes på 
grund av deras olika specialiseringar, ena specialiserad på återvinning av material i äldre bilar 
och andra specialiserad på återvinning av material och återanvändning av komponenter i 
nyare fordon. 

Den första intervjun och studiebesöket utfördes med Kjell Carlsson som är VD på företaget 
Stockholms Bildemontering AB i Vallentuna som de ingår i koncernen Bilskrotarna. 
Stockholms Bildemontering AB arbetar framförallt med materialåtervinning av äldre bilar. Se 
hela intervjun i bilaga Bilaga 1. 

Den andra intervjun och studiebesöket utfördes med Sonny Hultman som är verkstadschef 
på Allbildelar i Huddinge. Allbildelar arbetar framförallt med att sälja reservdelar i andrahand 
till hela världen, vilket gör att de arbetar till största del med nyare fordon. Se hela intervjun i 
bilaga Bilaga 2. 

 Intervju med Kjell Carlsson och studiebesök på Stockholms 
Bildemontering AB 

Stockholms Bildemontering AB är ett företag etablerat i Vallentuna, Stockholm, som arbetar 
med att demontera uttjänta bilar för materialåtervinning. De har lång erfarenhet då de varit 
i branschen i mer än 25 år [20] och demonterar mellan 4000 till 5000 bilar per år [20]. 
Stockholms Bildemontering ABs huvudsakliga arbetsområde är framförallt demontering av 
äldre fordon då de i huvudsak är intresserade av materialåtervinning och inte av reservdelar 
för andrahandsförsäljning.  

Stockholms Bildemontering AB får fordon som skall materialåtervinnas från bland annat 
beslagtagna fordon på grund av felparkering i Stockholm. De köper även in bilar för att 
demontera dem och sortera olika delar för att sedan skickas för materialåtervinning till Stena 
Recycling. När de får in ett fordon börjar de med att ta bort alla fönster på bilen för att 
återvinnas separat, när detta är gjort måste airbagen oskadliggöras genom sprängning med 
ett speciellt utvecklat verktyg och efter det tas batteriet bort för separat återvinning. När 
detta är klart tas hjulen bort och demonteras för att återvinnas som gummi och metall och 
sedan töms fordonet på vätskor som skall återvinnas separat. 

De komponenter som innehåller höga koncentrationer av metall så som motor och växellåda 
plockas bort för materialåtervinning och till sist tas katalysatorn bort för att 
materialåtervinnas. Resterande delar av fordonet pressas ihop för att ta så lite plats som 
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möjligt under transport till Stena Recycling för materialåtervinning. Några specifika 
komponenter tas inte tillvara för att återanvändas. Det som framförallt tas omhand under 
materialåtervinningen är aluminium, koppar och stål.  

Stockholms Bildemontering AB har från början både arbetat med att ta hand om 
komponenter för återanvändning och materialåtervinning av fordon. Men de senaste åren 
har det gått över från att ta vara på komponenter för andrahandsförsäljning till att enbart 
materialåtervinna fordonen de demonterat på grund av att återanvändningsdelen inte var 
lika lönsam som materialåtervinningen. 

Den bristande lönsamheten på andrahandsmarknaden menar Kjell Carlsson på Stockholms 
Bildemontering AB är på grund av att de nyare fordonen inte har lika hög grad av 
standardiserade delar som äldre fordon har. Det har enligt Kjell Carlsson gått från att en 
reservdel passade i flera olika bilmodeller till att en modell har flera olika undergrupper med 
reservdelar. Detta har enligt Kjell försvårat verksamheten mot återanvändning av 
komponenter. 

Stockholms Bildemontering AB skulle kunna se en förbättring i tillgängligheten av 
information angående fordonets uppbyggnad och ingående komponenter. Mer tillgänglig 
information skulle förenkla deras arbete och underlätta omhändertagandet av mer 
komplexa produkter och material.  

 Intervju med Sonny Hultman och studiebesök på Allbildelar i 
Huddinge AB 

Allbildelar är ett företag i Huddinge som demonterar fordon för återanvändning av 
komponenter och materialåtervinning av resterande material. De samarbetar med Stena 
Recycling, som ligger i närliggande lokaler, som tar hand om och återvinner material. 

De arbetar framförallt med nyare fordon då dess komponenter har ett högre värde på 
andrahandsmarknaden, med nyare bilar menas fordon som är högst sju år gamla. Nyare 
fordon får de genom avtal med försäkringsbolag, de köper in fordon som blivit så skadade 
att de inte längre är lönsamt att reparera. De tar även in äldre fordon men då framförallt för 
materialåtervinning. De har varit med i branschen i 50 år och ser en ökande efterfrågan av 
komponenter för återanvändning. I samband med att försäkringsbolagen ställer krav på 
bilreparatörer att använda återvunna komponenter ökar andrahandsmarknaden för 
reservdelar. Allbildelars försäljning utgörs till 70-80 procent av företagskunder vilket är 
majoriteten av försäljning. Försäljningen sker till största del inom Sverige men på senare år 
har försäljningen även spridits utanför Sveriges gränser, där bland annat försäljning till den 
tyska marknaden ökat. 

Det första som sker när ett nytt fordon kommer in är att kundernas behov av 
komponenterna i det berörda fordonet utvärderas genom att analysera marknaden och 
sökträffar på deras hemsida. Om det finns ett intresse för en eller flera komponenter 
kontrolleras att skicket på komponenterna lever upp till andrahandsmarknadens krav, alltså 
att de är brukbara. Detta sker genom att analysera bilens felkoder, praktiska funktionstester 
och okulärt kontrollera komponenternas skick.  
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När en komponent har blivit godkänd för att återanvändas för andrahandsmarknaden 
plockas den ut ur fordonet, rengörs och skickas till lager eller direkt till kund. När de skickas 
till lagret kontrolleras komponentens originalitet genom att jämföra serienummer med 
databaser för motsvarande bilmärkes originaldelar. Sedan sorteras och lagras 
komponenterna. Det som blir över från bilen, alltså det som inte anses lönsamt att 
återanvända, skickas till Stena Recycling för att materialåtervinnas. 

Vilka delar som Allbildelar plockar ut för att sälja i andrahand varierar, som tidigare nämnts, 
av efterfrågan. Allbildelar är endast intresserade av komponenter som är brukbara utan att 
behöva repareras eller renoveras, det enda som görs med komponenterna är att de rengörs, 
kontrolleras för originalitet och paketeras för försäljning. Komponenter som legat på lager 
en längre tid och som inte lägre är efterfrågade skickas även de till Stena Recycling för 
materialåtervinning.  

Allbildelar menar att det fortfarande finns förbättringspotential inom vissa områden. Det 
första de nämner är att mer information om komponenternas livscykel skulle vara gynnsamt 
som beslutsunderlag huruvida det är relevant att ta ut en komponent. Det vore även bra 
med information om vilka nyare komponenter som finns i bilen. Denna information går 
förlorad då en bilägare vänder sig till en icke auktoriserad verkstad för reparation eller 
service. Det skulle underlätta om all information finns i en och samma databas oberoende av 
bilmärke, och att alla bilverkstäder har tillgång till att göra ändringar i denna. Mer 
lättillgänglig och detaljerad information skulle leda till bättre beslutsunderlag angående 
komponenternas potential för återanvändning.  
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6 Analys 

I detta kapitel analyseras det teoretiska underlaget för att mötas med det empiriska 
underlaget. 

 Återvinning 

Återvinning är en generell beskrivning för att ta tillvara på en produkt vid EOL istället för att 
produkten läggs på deponi. Det kan delas upp i de olika metoderna; återanvändning, 
återtillverkning och materialåtervinning. För att spara på resurser bör det, om möjligt, väljas 
en metod som tar produkten tillbaka till ett steg i livscykeln som ligger så nära en ny 
slutprodukt som möjligt. Återanvändning är därför att föredra ur ett resurseffektivt 
perspektiv följt av återtillverkning och därefter materialåtervinning. Men en 
återvinningsmetod som tar produkten till ett senare steg av livscykeln ställer också högre 
krav på produktens skick och är således svårare att direkt använda jämfört med en metod 
som tar produkten till ett tidigare steg. 

 Bildemonteringsverksamheten idag 

Bildemonteringsverksamheten kan idag delas upp i två olika återvinningsgrenar som 
interagerar med varandra, återanvändning av komponenter och materialåtervinning. Alla 
bildemonteringar arbetar med materialåtervinning men en del arbetar även med att sälja 
reservdelar, det vill säga återanvändning. Ingen av de bildemonterare som har besökts 
arbetar för återtillverkning av komponenter. Intervjuerna som gjorts på Allbildelar och på 
Stockholms Bildemontering AB visar tydligt skillnaden mellan dessa två grenar. Allbildelar 
fokuserar på att, genom försäljning av reservdelar till fordon som inte är äldre än ca 7 år, 
återanvända delar av fordonet och materialåtervinna resten. Stockholms Bildemontering AB 
arbetar för att materialåtervinna uttjänta fordon av äldre årsmodell som inte längre har 
något större värde på andrahandsmarknaden. 

Båda företagen väljer att ta vara på det som de ser ett värde i och avlägsnar det som måste 
avlägsnas på grund av miljöbestämmelser. Att demontera mer med avseende på att 
separera olika material och öka återanvändningen tar för mycket resurser vilket innebär 
högre kostnader. Demontera mer för att ta ut en större del av de rena materialen skulle 
kunna ge en högre lönsamhet då priset är högre på rena material så som koppar. Det är i 
dagsläget inte lönsamt på grund av resursåtgången och komplexiteten i fordonen. 

När ett fordon eller en produkt går till materialåtervinning mals hela fordonet eller 
produkten ned till småbitar för att sedan genomgå en separeringsprocess där varje material 
eller materielgrupp skiljs åt för att kunna återvinnas separat. För att separeringsprocessen 
ska kunna dela upp materialet i rena materielgrupper krävs att processen skiljer åt varje 
material som ingår i komplexa produkter. Denna process är inte alltid optimal vilket 
resulterar i att materialen blandas och värdefulla material går till spillo. De material eller 
fraktioner av material som separeringsprocessen ska separera på är järn, aluminium, koppar, 
lätt fraktion med trä, gummi och textil och grus blandat med organiska material. Dessa 
separerade grupper används sedan antingen för att bilda nya råmaterial eller så får de nya 
tillämpningar. 
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För att gynna miljön och uppnå de krav som hela tiden blir hårdare i strävan mot ett hållbart 
samhälle krävs hela tiden förbättringar. Under intervjuerna med de olika bildemonteringarna 
framgick att det finns potential att förbättra deras verksamhet, det som är en gemensam 
nämnare genom båda intervjuerna är informationstillgängligheten. Idag finns det 
information att tillgå för bildemonterare, men informationen är väldigt utspridd i många 
olika källor vilket gör att det krävs mycket arbete för att hitta informationen. Allbildelar ser 
ett behov av att få mer lättillgänglig information om livscykeln för de ingående 
komponenterna för att lättare kunna utvärdera vad som kan återanvändas. Stockholms 
Bildemontering AB uppger att de ser ett behov av mer lättillgänglig information om bilens 
uppbyggnad och ingående komponenter för att lättare kunna separera material. Dessa 
behov kommer från att fordonen idag är mycket mer komplexa än fordonen var för ca 
femton år sedan. 

Enligt lag har producenten ett ansvar att tillhandhålla information om fordon som de 
producerar eller importerar till Sverige. De måste bland annat ge information om fordonets 
konstruktion och dess ingående komponenter, hur de ska tas omhand för demontering och 
miljösanering och hur producenten arbetar med att ta fram metoder för återvinning. 

 Tekniker för informationshantering 

För att avgöra lämplig återvinningsåtgärd krävs väsentligt beslutsunderlag, det vill säga 
vilken information som finns att tillgå samt kvalitén på denna. Ett informationssystem för 
hantering av produkter bör, för att vid EOL kunna ta bättre beslut för återvinning, ha 
möjlighet att läsa, skriva och lagra information under livscykeln. Detta informationssystem 
kan vara konstruerat som produktinbyggt eller nätverksbaserat. De tre AIDC-teknikerna som 
kan användas för att identifiera produkten och hantera information är streckkod, CMB och 
RFID. Teknikerna har egenskaper som skiljer dem åt vilket medför för- och nackdelar för 
respektive teknik. 

En stor fördel med streckkoder är att de har ett lägre inköpspris på grund av dess enkelhet 
och de har även god tolkningsbarhet. Det finns också möjlighet att ge produkter unika 
identiteter för att kunna särskilja lika produkter. Den enkla uppbyggnaden för streckkoder 
innebär också vissa nackdelar. När streckkoden ska läsas måste denna vara inom synhåll för 
läsaren. Med andra ord måste eventuella objekt som blockerar sikten mellan streckkod och 
läsare tas bort innan läsning är möjlig. Om tillgängligheten minskar, minskas möjligheterna 
till att automatisera processen för att hantera information och processen skulle vara mer 
beroende av manuella ingrepp. Dessutom påverkas tillgängligheten negativt av yttre 
miljöpåverkan som smuts, fett etc. När en streckkod är utskriven är det permanent och 
därmed finns ingen möjlighet att ändra information som ligger i själva streckkoden samtidigt 
som lagringskapaciteten är låg. Här kan ett nätverksbaserat informationssystem kompensera 
för bristen att information inte går att ändra i själva streckkoden. Streckkoder har inte 
möjlighet att simultant läsa och skriva, vilket försämrar potentialen till ett snabbt 
informationsutbyte i en automatiserad process. 

CMB har den stora fördelen att den har en fysiskt hållbar uppbyggnad och påverkas därför 
inte av yttre miljö i någon större utsträckning och den har därmed en lång livslängd. Det 
finns möjlighet att ändra information på själva enheten och den har stor lagringskapacitet. 
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På samma sätt som streckkoder kan de skapa unika produktidentiteter och god 
tolkningsbarhet. Den har däremot inte möjlighet att läsa och skriva information simultant 
och läsaren måste vara i kontakt med CMB för att kunna överföra information vilket gör den 
mindre lämpliga för en automatiserad process. 

En stor fördel hos RFID är att den inte behöver vara inom synhåll vid utbyte av information 
samtidigt som överföringen kan ske på avstånd. Detta tillsammans med egenskaperna att 
taggen simultant kan läsa och skriva information samt har möjlighet att ändra information 
på själva enheten gör den väl lämpad för en snabb automatiserad process. Den delar också 
egenskaperna med de andra AIDC-teknikerna att kunna skapa unika produktidentiteter och 
har god tolkningsbarhet. Lagringskapaciteten på själva taggen är inte lika stor som för CMB 
men större än för streckkoder. Det finns också viss risk för yttre påverkan av miljö om RFID-
taggen är oskyddad.  
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7 Diskussion och slutsats 

I detta avsnitt diskuteras det teoretiska och empiriska underlaget för att forma en slutsats av 
arbetet. 

 Diskussion 

Enligt vår åsikt är situationen idag i bildemonteringsindustrin att de som jobbar med att 
återvinna uttjänta fordon vill göra så stor ekonomisk vinst som möjligt. Bildemonterarna tar 
vara på de komponenter som har ett direkt värde för återanvändning och skickar resten till 
materialåtervinning. Det som går förlorat är komponenter i gott skick som skulle kunna 
användas många år till i en annan bil av samma modell, på grund av de kostnaderna för att 
utreda huruvida en komponent kan användas för återanvändning. Eftersom det kostar för 
mycket att ta ut komponenter för att separera material som har ett högre värde går mycket 
material förlorade i blandningen med andra.  

Vi kan konstatera, att genom mer lättillgänglig information om de uttjänta fordonen skulle 
demonteringsprocessen underlättas. Information om skicket på de ingående 
komponenterna skulle troligtvis kunna underlätta beslutet av vilka delar som ska plockas ut 
för att återanvändas. Genom att underlätta demonteringsprocessen skulle troligtvis mer av 
materialen kunna separeras, vilket i sig skulle leda till en högre återvinningsgrad för 
materialåtervinningsprocessen. De komponenter som skulle kunna separeras för att gynna 
återvinningen av material är elektriska komponenter, kablar och andra delar med en hög 
densitet av värdefulla material så som koppar.  

Exempel på information som skulle behövas finnas mer lättillgänglig är hur fordonet är 
uppbyggt, demonteringsanvisningar för att lättare kunna separera olika komponenter, 
information om ingående komponenters skick beroende på hur dess livscykel har sett ut och 
information om när komponenter har bytts ut. Denna information skulle, som tidigare 
nämnt, gynna demonteringsprocessen genom att underlätta beslut om vilka delar som skall 
separeras innan materialåtervinning och därmed effektivisera denna.  

AIDC-tekniker skulle kunna användas som hjälpmedel för att hantera information för ett 
fordon. Fordon som från början är likadana kan tänkas påverkas på olika sätt genom 
livscykeln och därmed befinna sig i olika skick vid EOL. Det finns därför ett grundläggande 
behov av att skapa unika produktidentiteter för olika fordon med ingående komponenter för 
att kunna särskilja dem genom livscykeln och vid demontering. Dessutom är behovet av att 
olika parter ska kunna tolka informationen genom AIDC-tekniken något som behöver vara 
uppfyllt. Alla AIDC-tekniker som presenterats uppfyller detta och skulle därmed kunna anses 
användbara i ett system för informationshantering ur dessa aspekter. 

Fordon kommer till största sannolikhet påverkas på olika sätt genom livscykeln på ett sådant 
sätt att skicket på fordonet och dess komponenter berörs. Därför skulle en uppföljning med 
information om detta vara av intresse för att vid EOL kunna på ett enklare sätt ta beslut för 
hur fordonet ska hanteras vid återvinning. Fullständigheten av information handlar om 
möjligheten till att kunna ändra den samt lagringskapaciteten på AIDC-tekniken i fråga. RFID 
och CMB har möjligheten att ändra information direkt på enheten medan streckkoder är 
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beroende av ett nätverksbaserat system för att kunna göra det. CMB har också ett stort 
övertag i lagringskapacitet och skulle därför kunna ses som det lämpligaste alternativet på 
denna punkt. 

En ökad tillgänglighet och noggrannhet för informationshantering skulle minska mängden 
felfaktorer som resulterar i manuella ingripanden och öka potentialen till ett automatiserat 
arbetssätt. Vid uppföljning och uppdatering av information under livscykeln och vid 
demontering skulle dessa egenskaper för hantering av information ha möjlighet att minska 
kostnaderna speciellt för demonteringsföretagen. Viss återvinning utesluts på grund av höga 
kostnader men dessa egenskaper skulle kunna sänka kostnaderna. Framförallt RFID uppfyller 
dessa egenskaper för informationshantering. Dessutom påverkas inte RFID och CMB av yttre 
miljöpåverkan som till största sannolikhet krävs för att kunna följa ett fordon genom 
livscykeln. 

Återvinningsprocessen för uttjänta fordon skulle troligtvis kunna förbättras genom att införa 
ett system för information, med hjälp av AIDC-tekniker, mellan producent, livscykel och 
demontering. Producenten skulle kunna inkludera information om vilka komponenter som 
ska separeras från fordonet för att återvinnas separat, anvisningar om hur komponenterna 
ska avlägsnas på enklaste sätt och vilka komponenter som ska tas tillvara ur miljösynpunkt. 
Motiveringen till att producenten skulle vilja tillhandahålla den relevanta informationen kan 
vara att lagar och regler i Sverige säger att producenten måste tillhandahålla informationen 
och att det skulle främja miljön. Under livscykeln kan information om hur komponenterna 
behandlas, när komponenter byts ut, varför komponenterna bytts ut och hur det aktuella 
skicket är på komponenten. Denna information kan sedan användas av bildemonteraren för 
att besluta vilka komponenter som skall tas tillvara på för återanvändning respektive 
materialåtervinning, avgöra vilka delar som ska avlägsnas för att göra återvinningen på ett 
miljövänligt sätt och framförallt hur detta ska göras på enklaste och snabbaste sätt. 
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Figur 8 Illustration av hur den förbättrade processen skulle kunna se ut. Grått är hur processen ser ut idag, orange är 
resultatet av återvinningen, blått är det som måste adderas i den nya processen och grönt är det som genereras på grund 
av den utökade informationen. 

Genom att använda sig av ett informationssystem skulle processen med återvinning av 
uttjänta fordon kunna se ut enligt Figur 8. För att underlätta informationshanteringen för 
producent och bildemonterare är det bra om alla producenter använder sig av samma 
system, alltså är en standardisering av informationssystemet nödvändigt. Om 
bilproducenterna använder olika system skulle det finnas en möjlighet att hanteringen blir 
onödigt komplicerad vilket kan resultera i större förluster för alla involverade parter. Hela 
processen måste börja vid producenten som adderar information till systemet om ingående 
komponenter och demonteringsanvisningar. Under livscykeln ska kontinuerligt information 
adderas av parter som behandlar fordonet. Annan information som kan vara relevant är 
ålder, användning, pålitlighet och underhåll. Denna information kan vid demonteringsstadiet 
värderas för att kunna göra det lämpligaste beslutet för hur det uttjänta fordonet ska 
återvinnas, vilka komponenter som kan återanvändas och vilka komponenter som ska 
separeras för att underlätta materialåtervinningen. 

 Slutsats 

Ett standardiserat informationssystem skulle i slutändan troligtvis resultera i en ökad 
effektivitet av återanvändningen och materialåtervinningen. Troligtvis skulle en ökning av 
återvändningen och en effektivare materialåtervinning kunna uppnås genom mer 
lättillgänglig och utförlig information om fordonet och dess komponenter. Det finns för- och 
nackdelar med de tre tekniker som behandlats för informationshantering och ingen uppfyller 
alla egenskaper som anses ha en positiv inverkan för att hantera information. Ur ett 
helhetsperspektiv uppfyller RFID flest egenskaper som skulle gynna informationshantering 
för återvinning av uttjänta fordon och indikerar därför vara mest lämpad att använda. 
Genom att en större andel av fordonet kan återvinnas till ett steg närmare slutprodukten i 
livscykeln effektiviseras resursanvändningen vilket bidrar till ett mer hållbart samhälle.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervju med Kjell Carlsson, VD på Stockholms Bildemontering AB 

Kontaktperson: Kjell Carlsson, VD på Stockholms Bildemontering AB (även kallat 
Bilskrotarna). 
Datum: 2015-03-10 

Om Stockholms Bildemontering AB 
Bilskrotarna är ett företag i Åkersberga som demonterar bilar för materialåtervinning. 

Hur ser er process ser ut, alltså från att ni får in ett fordon tills att det är “klart”? 
Bilskrotarnas jobbar framförallt med äldre bilar och bilar som har blivit beslagtagna på grund 
av felparkering.  
Processen börjar med att ta bort rutan, spränga airbag och ta bort batterier. Sedan tas 
hjulen bort och sorteras som gummi och aluminium. Sedan töms fordonet på vätskor som 
återvinns i största möjliga mån. Sedan tars motorn och växellåda bort på grund av att de 
innehåller höga halter av metall. Och katalysatorn tas också bort för att återvinnas separat. 
Resterande av fordonet pressas ihop för ta mindre plats under transport till Stena Recycling 
för materialåtervinning. Några specifika komponenter tas ej tillvara på för att återanvändas. 
Det som framförallt tas ut i materialåtervinningen är aluminium, koppar och stål 

Hur stor andel av fordon återvinns? 
All metall i fordonet återvinns, i ett fordon på 1500 kg är ca 160 kg plast. Tips: Mer 
information från Stena Recycling. 

Vad kan förbättras? 
Bättre information om fordonen, t.ex. ritningar och information om komponenter och 
beståndsdelar. 

Hur ser fördelningen mellan nyare bilar och gamla uttjänta bilar? 
Eftersom att focus ligger på materialåtervinning jobbar de endast med gamla bilar då dessa 
är mer lönsamma att materialåtervinna. 

Hur påverkar det nya EU-direktivet er? 
Det ställer krav på återvinningen, de måste börja återvinna även plaster. 

Hur har utvecklingen sett ur för er som företag? 
Det har gått från att ta vara på komponenter för återanvändning och andrahandsförsäljning 
till att enbart materialåtervinna på grund av att deras verksamhet för andrahandsförsäljning 
var liten och därmed inte lika lönsam som materialåtervinningen. Tidigare, i äldre bilar, var 
det mer standardiseringar och reservdelar passade till flera olika modeller men nu kan en 
och samma bilmodell ha undergrupper med olika delar vilket försvårar verksamhet mot 
återanvändning av komponenter. 

Tips från Kjell 
Nordic Making håller på att utveckla ett verktyg för lättare åtkomst av information
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Bilaga 2. Intervju med Sonny Hultman, Verkstadschef på Allbildelar 

Kontaktperson: Sonny Hultman, Verkstadschef på Allbildelar. 
Datum: 2015-03-25 

Om Allbildelar 
Allbildelar är ett företag i Huddinge som demonterar bilar för återanvändning av 
komponenter och materialåtervinner resterande material. De samarbetar med Stena 
Recycling, som ligger i närliggande lokaler, som tar hand om och återvinner material.  

Hur ser er process ser ut, alltså från att ni får in ett fordon tills att det är “klart”? 
Allbildelar jobbar framförallt med att köpa in krockskadade fordon från försäkringsbolag 
eller bilverkstäder där det inte är lönsamt att reparera skadorna. De är framförallt 
intresserade av nyare bilar. Nyare bilar är bilar som är högst fem till sju år gamla då det 
framförallt är där behovet av reservdelar finns. 
Det första som sker när en ny bil kommer in är att kundernas behov av komponenterna i den 
berörda bilen utvärderas genom att analysera marknaden och sökträffar på deras hemsida. 
Om det finns ett intresse för en eller flera komponenter utvärderas att komponenternas 
skick lever upp till andrahandsmarknadens krav, alltså är brukbara. Detta sker genom att 
analysera bilens felkoder, göra praktiska tester på att de fungerar och okulärt kontrollera 
komponenternas skick. När en komponent har blivit godkänd för att återanvändas på en 
andrahandsmarknad plockas den ut ur bilen, rengörs och skickas till lager eller direkt till 
kund. När de skickas till lagret kontrolleras komponentens originalitet genom att jämföra 
serienummer med databaser för motsvarande bilmärkes originaldelar. Sedan sorteras och 
lagras komponenterna. Det som blir över från bilen, alltså det som inte anses lönsamt att 
återanvända, skickas till Stena Recycling för att materialåtervinnas. 

Hur stor andel av ett fordon återanvänds respektive återvinns? 
Det som återanvänds direkt variera beroende på efterfrågan från kunder på komponenter 
och hur marknaden ser ut. Det mesta av fordonet återvinns av Stena Recycling, allting 
sorteras efter att ha fragmenterats. Mer exakta siffror fick vi inte tillgång till.  

Vad händer med det som återanvänds respektive återvinns? 
Det som skall återanvändas som komponenter läggs på lager efter en bedömning av kvalité 
och funktionalitet. Det som skall materialåtervinnas skickas till Stena Recycling för 
återvinning. 

Hur avgör ni och får information om vilka komponenter som ska gå till återvinning 
respektive återanvändning? 
De beslutsunderlag som används för att avgöra om en komponent ska materialåtervinnas 
eller återanvändas är kundernas behov och hur marknaden ser ut för den berörda 
komponenten. Om en komponent klara testerna som görs skickas den till återanvändning 
och resten materialåtervinns av Stena Recycling.  
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Inom vilka områden finns det förbättringspotential? Saknas information som ni skulle 
behövt för att kunna hantera en komponent på annat sätt t.ex. återanvända eller 
återvinna annorlunda? 
Det som skulle underlätta demontering och sluthantering av komponenter i personbilarna är 
mer information angående komponenternas livscykel. Om en bil genomgår service på en 
auktoriserad eller så kallad ”märkesverkstad” så loggas allting som görs i en databas för 
respektive bilmodell men om ägaren av bilen beslutar sig för att vända sig till en 
”oauktoriserad” verkstad för reparation eller service går dessa loggar och data förlorat.  Det 
som skulle underlätta är att all information om bilar finns i en och samma databas och alla 
verkstäder har tillgång till dessa. Mer lättillgänglig information och ett mer standardiserat 
system av information skulle leda till lättare beslut angående komponenternas potential för 
återanvändning.  

Hur ser fördelning ut mellan nyare bilar och gamla uttjänta bilar? 
De arbetar framförallt med nyare bilar då dess komponenter har ett högre värde på 
andrahandsmarknaden. Men de tar även in äldre bilar men då framförallt för 
materialåtervinning. De har varit med i branschen i 50 år och ser en ökande efterfrågan av 
komponenter för återanvändning. I samband med att försäkringsbolagen ställer krav på 
bilreparatörer att använda återvunna komponenter ökar andrahandsmarknaden för bildelar. 
Allbildelars försäljning utgörs till 70-80 procent av företagskunder vilket är majoriteten av 
försäljning. Försäljningen sker till största del inom Sverige men på senare år har försäljningen 
även spridits utanför Sveriges gränser där Tyskland bland annat är en stor intressent.  
 
Vad gör ni med komponenter som inte säljs som reservdelar? 
De komponenter som har plockats ut för återanvändning men inte säljs skickas till 
materialåtervinning. 


