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Sammanfattning 

Avfallsmängderna idag ökar i takt med den ökande konsumtionen i dagens samhälle vilket 
leder till större efterfrågan på nya råvaror. Samtidigt är jordens naturresurser begränsade och 
klimatet förändras. I och med detta är det viktigt att ta vara på de resurser som avfallet utgör.  
 
Om tillverkande företag använder sig av återvunnet material och återvunna råvaror i sin 
produktion kan energiåtgången minskas och jordens resurser sparas in, eftersom det inte 
behövs lika mycket jungfrulig råvara. Detta bidrar även till minskat utsläpp av giftiga ämnen 
som är skadliga både för människors hälsa och för miljön.  
 
Syftet med arbetet var att undersöka vad som driver tillverkande företag att öka användning 
av återvunnen råvara. Detta genomfördes genom att undersöka vilka styrmedel som finns för 
att använda återvunnen råvara samt vilka hinder som måste övervinnas. 
 
För att kunna genomföra arbetet gjordes en kvalitativ studie där vetenskapliga rapporter och 
artiklar stod till grund för rapportens teoretiska del. Fortsättningsvis utfördes en empirisk 
undersökning där intervjuer hölls med personer på produktionsföretag. En intervju med en 
forskare med kunskap inom miljö och återvinning gjordes även för att bredda 
kunskapsgrunden till arbetet.  
 
Resultatet av litteraturstudierna visade att energi- och miljöbesparingar fås genom återvinning 
och återanvändning. Den visade även att det inte enbart är återanvändning av råvaror som 
gynnar miljön, utan även hanteringen av de avfall som uppkommer inom 
tillverkningsindustrin. Den empiriska studien gav ytterligare information om hur återvinning 
och återanvändning sker i praktiken. Därefter kunde en analys göras genom att jämföra 
resultatet med den kvalitativa studien.  
 
Arbetet visade att en drivkraft som får tillverkningsföretag att använda återvunnen råvara i 
produktionen, är till största del den ekonomiska aspekten. Om återanvändning ger en 
ekonomisk fördel för företaget, kommer detta vara drivande för att utveckla metoder och 
modeller för att öka återvinning. Det finns även andra drivkrafter som påverkar företag att 
arbeta mer resurseffektivt och mot ett mer hållbart produktionssätt, men ekonomin ligger i 
fokus.  
 
  



 

Abstract 

Because of the increased consumption in today’s society the volume of waste is increasing. 
This in return this leads to greater demand for new raw materials and at the same time, earth’s 
natural resources are limited. Considering this, it is very important to take advantage of the 
resources from the waste. 
 
If manufacturing companies uses recycled materials in their production, the energy 
consumption will be reduced and the earth’s resources would be saved, as less new raw 
material would be needed. This also contributes to reduced emission of toxic substances that 
are both harmful to human health and to the environment. 
 
The aim of this work was to investigate the extent of recycled materials and products that are 
used in production in manufacturing companies. This was accomplished by studying the 
motivating forces for increasing the use of recycled materials and products and what obstacles 
that needed to be overcome.  
 
In order to implement the work, a qualitative study was done which included scientific reports 
and articles on which we based the theoretical part. An empirical study was also done where 
interviews were conducted with senior figures has at manufacturing companies. An interview 
with a scientist that is of great knowledge of the topic was also made, to get a broader base of 
knowledge to the work.  
 
The result of the literature studies showed that energy savings could be made by recycling and 
reusing of materials and products. It is not only the reuse of materials that has an impact on 
the environment, but also how the manufacturing industry handles their waste. The interviews 
gave knowledge of how manufacturing companies handle waste and reused materials. The 
empirical study resulted in further information and an analysis could be done comparing the 
results with the qualitative study.  
 
The main finding in the report was that the strongest motivator for increased usage of waste 
and materials was financial reasons. If recycling and reusing would benefit the company 
economically they will be motivated to develop methods and models to increase the reusing 
of products. Another motivator to increase usage of materials is for the companies to focus on 
using their recourses more efficiently.  



 

Förord 

Detta kandidatexamensarbete syftar till att undersöka vad det finns för drivkrafter till att 
använda återvunnen råvara i produktion. Arbetet genomfördes våren 2015 på Kungliga 
Tekniska Högskolan av Johanna Frid och Isabella Rosén. Kandidatexamensarbetet har 
genomförts inom utbildningsprogrammet Design- och Produktframtagning med inriktning 
Industriell Produktion.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till Mats Bejhem för personlig handledning och som även har 
hänvisat oss till personer som har vart relevanta för arbetet.  
 
Vidare vill vi tacka Sanna Rue Boson, produktionschef på Arla Foods i Kallhäll. Intervjun 
gav oss givande information om vilka hinder som kan uppstå på ett livsmedelsföretag och vad 
som skulle kunna förbättras.  
 
Vi vill även tacka Hanna Carlsson, research manager på Scania CV AB i Södertälje. Intervjun 
gav värdefull information om Scanias produktion och syn på resurseffektivitet och 
återanvändning av råvaror. 
 
Sedan vill vi också tacka Conrad Luttropp som gav oss intressant information och en 
forskares syn på återvinning och återanvändning av råvaror. 
 
 
Stockholm, Maj 2015 
 
Johanna Frid och Isabella Rosén 
 
  



 

Innehåll 

SAMMANFATTNING	  .......................................................................................................................................	  1	  
ABSTRACT	  ........................................................................................................................................................	  2	  
FÖRORD	  .............................................................................................................................................................	  3	  
1.	  INTRODUKTION	  .........................................................................................................................................	  1	  
1.1	  SYFTE	  .............................................................................................................................................................................	  1	  
1.2	  AVGRÄNSNINGAR	  ........................................................................................................................................................	  1	  
1.3	  METOD	  ..........................................................................................................................................................................	  2	  

2.	  TEORETISKA	  PERSPEKTIV	  PÅ	  ANVÄNDNING	  AV	  ÅTERVUNNEN	  RÅVARA	  .............................	  2	  
2.1	  AVFALLSHIERARKIN	  ...................................................................................................................................................	  2	  
2.2	  MILJÖFÖRDELAR	  MED	  ÅTERVUNNEN	  RÅVARA	  .......................................................................................................	  3	  
2.2.1	  Aluminium	  ..............................................................................................................................................................	  5	  
2.2.2	  Hårdplast	  (HDPE)	  ...............................................................................................................................................	  5	  
2.2.3	  Koppar	  .....................................................................................................................................................................	  5	  
2.2.4	  Polykarbonat	  ........................................................................................................................................................	  6	  
2.2.5	  Livsmedel	  ................................................................................................................................................................	  7	  

2.3	  STYRMEDEL	  FÖR	  ANVÄNDNING	  AV	  ÅTERVUNNEN	  RÅVARA	  .................................................................................	  8	  
2.3.1	  Livscykelanalys	  (LCA)	  .......................................................................................................................................	  8	  
2.3.2	  Miljöledningssystem	  ...........................................................................................................................................	  9	  

2.4	  HINDER	  FÖR	  ANVÄNDNING	  AV	  ÅTERVUNNEN	  RÅVARA	  ........................................................................................	  9	  
3.	  PERSPEKTIV	  FRÅN	  VERKLIGHETEN	  PÅ	  ANVÄNDNING	  AV	  ÅTERVUNNEN	  RÅVARA	  ..........	  10	  
3.1	  INTERVJU	  MED	  FORSKARE	  .......................................................................................................................................	  10	  
3.2	  ARLA	  FOODS	  I	  KALLHÄLL	  ........................................................................................................................................	  11	  
3.2.1	  Mjölkproduktion	  ................................................................................................................................................	  12	  
3.2.2	  Intervju	  med	  Produktionschef	  .....................................................................................................................	  12	  

3.3	  SCANIA	  AB	  I	  SÖDERTÄLJE	  .......................................................................................................................................	  13	  
3.3.1	  Intervju	  med	  Research	  Manager	  ................................................................................................................	  14	  

4.	  ANALYS	  ........................................................................................................................................................	  16	  
5.	  DISKUSSION	  OCH	  SLUTSATS	  ................................................................................................................	  17	  
5.1	  EGNA	  REFLEKTIONER	  ...............................................................................................................................................	  19	  

6.	  REFERENSER	  .............................................................................................................................................	  20	  
BILAGA	  1.	  TABELL	  ÖVER	  MILJÖVINSTER	  .............................................................................................	  22	  
BILAGA	  2.	  BROSCHYR	  OM	  ARLA	  ..............................................................................................................	  23	  



1 

1. Introduktion 

Återvinningsbranschen är en viktig råvaruindustri som växer i takt med nutidens klimatmål. 
Återvinning förknippas ofta med källsortering, men det är även viktigt att lyfta fram 
tillgängligheten av återvunnen råvara och hur stor andel av den återvunna råvaran som tas 
tillvara och används inom produktion. 
 
Tillväxten i vårt samhälle gör att konsumtion ökar och därmed även avfallsmängderna. På 
grund av att naturresurserna på jorden är begränsade, att klimatet förändras och att det finns 
en ökande efterfrågan av nya råvaror, är det viktigt att ta vara på de resurser som utgörs av 
avfallet. Den förmodligen viktigaste miljöfrågan i dagsläget är de klimatförändringar som 
sker. För att förhindra detta måste utsläpp av klimatgaser minska, människor måste leva mer 
energisnålt och jordens resurser måste tas tillvara (Avfall Sverige, 2012).  
 
Att återvinna material, råvaror och produkter är ett viktigt steg i rätt riktning. 
Materialåtervinning bidrar till att avfallets farliga ämnen tas om hand om på ett korrekt och 
säkert sätt (Avfall Sverige, 2012). 
 
Ökad användning av återvunnen råvara, material och produkter är något som många 
produktionsföretag arbetar för, men vad är det som driver detta arbete framåt och vilka 
svårigheter står i vägen för att inte utnyttja återvunnen råvara i större utsträckning? 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet var att undersöka i hur stor utsträckning återanvändning tillämpas i 
produktion på tillverkande företag. Detta gjordes genom att undersöka vilka drivkrafter som 
finns för att öka återvinning och återanvändning samt vilka hinder som behöver övervinnas. 
Frågeställningen som detta arbete hade som syfte att svara på är: 
 
Vad finns det för drivkrafter för att använda återvunnen råvara i produktion? 
 
Underfrågor till huvudfrågan är: 
 

1. Varför är det viktigt med återvinning och återanvändning? 
2. Vilka styrmedel finns för att öka återvinning och återanvändning? 
3. Vilka hinder behöver övervinnas för att öka användningen av återvunnen råvara? 

 
Arbetets mål var att identifiera drivkrafter av återanvändning på ett tillverkande företag, för 
att se hur återvinning sker praktiskt. Detta kombinerat med en teoretisk undersökning ska 
besvara arbetets syfte.  

1.2 Avgränsningar 
Studien var avgränsad då endast en övergripande bild av återanvändningens påverkan på 
miljön har studerats. Alla aspekter och detaljer har därför inte tagits hänsyn till. Studien har 
inte tagit hänsyn till den globala synen på återvinning och miljö, utan har inriktats på 
produktionsanläggningar i Sverige. 
 
Endast två tillverkande företag som arbetar för att öka återanvändning har studerats. Genom 
att intervjua och jämföra fler företag inom fler branscher i tillverkningsindustrin, hade en 
större övergripande bild kunnat skapas.  
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1.3 Metod 
För att besvara frågeställningen har en kvalitativ studie gjorts där vetenskapliga rapporter och 
artiklar blev grunden för arbetets teoretiska del. En empirisk undersökning i form av 
intervjuer på olika tillverkande företag gjordes därefter. Arbetsgången inleddes med en 
litteraturstudie och informationssamling, som sedan gav grund till vikten av återvinning och 
även vad som driver företag att öka användning av återvunnen råvara. Det teoretiska material 
som använts hämtades från vetenskapliga artiklar och rapporter samt webbsidor om miljö och 
tillverkning, se referenser kapitel 6. Vidare gjordes den empiriska delen som består av kontakt 
med en forskare samt två intervjuer på två olika typer av produktionsföretag, Arla Foods i 
Kallhäll och Scania CV AB i Södertälje.  
 
Conrad Luttropp är forskare och professor inom Eco Design1 på KTH. En intervju hölls med 
honom för att öka förståelsen över värdet i att återvinna och återanvända råvaror. För att 
sedan ta reda på vilka styrmedel som finns i praktiken för att öka återanvändning av råvaror 
och svinn i livsmedelsproduktion intervjuades Sanna Rue Boson, produktionschef på Arla 
Foods i Kallhäll där de arbetar intensivt med minskandet av svinn. För att få en bredare grund 
undersöktes ytterligare en bransch och en intervju hölls med Hanna Carlsson, research 
manager på Scania CV AB i Södertälje.  

2. Teoretiska perspektiv på användning av återvunnen råvara 

I detta kapitel redovisas de teoretiska fakta som utgör grunden för förståelsen av det 
studerade problemområdet. Vikten av återanvändning av råvaror och dess påverkan på 
miljön efterforskades för att ge en överblick över värdet i att återvinna och återanvända. 
Därefter undersöktes teoretiskt vilka metoder som skulle kunna användas som styrmedel, och 
även vilka hinder som identifierats för att driva återanvändning. 

2.1 Avfallshierarkin 
De som genererar eller hanterar avfall skall göra detta utifrån de olika medel som finns för 
avfallshantering i Sverige, där avfallshierarkin är utgångspunkten (Naturvårdsverket, 2014). 
Avfallshierarkin är en prioriteringsordning på olika avfallsområden, detta visas i figur 1.  

 

 
 

 
Figur 1. Avfallshierarkin med dess fem steg, förebyggande, återanvändning, 
materialåtervinning, energiåtervinning och deponering (Naturvårdsverket, 2014) 

                                                
1 Eco Design är en kurs på KTH som ger grundläggande kompetens för att utveckla produkter för ett hållbart 
samhälle (KTH, 2015). 
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Prioriteringsordningen gäller under förutsättning att det är miljömässigt motiverat och att 
ekonomin tillåter det. Användandet av avfallshierarkin innebär främst att begränsa det avfall 
som uppkommer, samt att det inte innehåller giftiga ämnen (Räntfors, Staaf 2014, s 9). Då det 
inte går att förebygga uppkomst av avfall till 100 procent är det viktigt att företag använder 
återvunnen råvara och material i produktion, eftersom återanvändning och materialåtervinning 
är de kommande stegen i prioriteringsordningen. 

2.2 Miljöfördelar med återvunnen råvara 
Vid återvinning och återanvändning av råvaror är det viktigt att veta hur stor påverkan det har 
på miljön. Genom undersökning av olika material skapas en uppfattning om skillnaden i 
energiåtgång om återvunnet material används, än om jungfrumaterial brukas. Nordin (2002) 
undersökte för återvinningsindustrierna materialen aluminium, hårdplast, koppar och 
polykarbonat, för att sedan redovisa hur mycket energi som kan sparas genom att använda 
återvunnet material. 
 
Ytterligare en stor miljöbov är det svinn som sker inom livsmedelsindustrin. Livsmedelsrester 
utnyttjas inte maximalt i Sverige (Lantmännen, 2015). Svinn av livsmedel sker i alla delar av 
processen, från produktion till återförsäljare och konsument. Det kan vara svårt att minimera 
svinnet till en absolut nollpunkt och därför är det viktigt att ta vara på resterna och svinnet, så 
att de kan återanvändas och därmed spara på resurser. I kapitel 2.2.5 presenteras fakta om 
livsmedelsindustrins påverkan på miljön.  
 
Det är miljömässigt bättre att använda återvunnet material istället för att använda nytt. Den 
miljövinst som uppkommer vid användning av återvunnet material i produktion är den 
miljöbelastande utvinning och den förädlingsled som undviks. Vid hantering av återvunnet 
material uppkommer också miljöbelastningar i form av insamling, bearbetning och sortering. 
Denna belastning är i de flesta fall betydligt mindre än vid utvinning och förädling av nya 
råvaror. Slutsatsen av dessa fakta är att det är uppenbart att återvinning av material har en 
påverkande roll vad gäller miljövinster i samhället (Nordin 2002, s 4). 
 
Följande data som presenteras i figurer och tabeller har använts till att beräkna miljövinsterna 
vid återanvändning av materialen aluminium, hårdplast, koppar och polykarbonat. 
Uppgifterna är teoretiska storhetstal och tar därför inte hänsyn till de faktorer som i 
verkligheten även påverkar den faktiska miljövinsten.  
 
För att skapa en uppfattning om hur stor miljövinst som ges av att använda återvunnen råvara 
framför jungfrulig råvara har två diagram skapats som illustrerar detta, diagrammen utgår från 
tabellen i bilaga 1. Dessa diagram redovisas i figur 2 och figur 3. Figur 2 visar den totala 
mängden ton koldioxid och avfall som sparas, genom användning av återvunnen råvara. Figur 
3 illustrerar den totala mängden sparad energi, uttryckt i megawattimmar, som fås genom 
användning av återvunnen råvara. 
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Figur 2. Koldioxid- och avfallsvinster med att producera ett ton återvunnet material som 
råvara istället för från jungfruliga råvaror (Nordin 2002, s 7) 

 
 

 
 
Figur 3. Energivinster med att producera ett ton återvunnet material som råvara istället för 
från jungfruliga råvaror (Nordin 2002, s 7) 
 
 
Dessa figurer visar att stora mängder koldioxid, avfall och energi sparas genom 
återanvändning av material. Koppar är det material som har störst miljöpåverkan och därmed 
det material som sparar mest på miljön genom återanvändning. I de kommande exemplen i 
kapitel 2.2.1 till kapitel 2.2.4 visas vilken betydelse denna miljöinsparing får i konkreta fall. 
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2.2.1 Aluminium 
Aluminium är en viktig metall i många konstruktioner och den kan återvinnas till 100 procent 
utan att förlora dess naturliga egenskaper. Återvinning av aluminium innebär att man smälter 
skrot, det är en process som kräver fem procent av den energi som krävs för att producera 
aluminium från malm, men 15 procent av det ingående materialet försvinner som slagg 
(Råvarumarknaden, 2011). 
 
Tabell 2. Jämförelse mellan produktion av aluminium från jungfrulig respektive återvunnet 
material som råvara (Nordin 2002, s 8) 
 

 Återvunnet material som 
råvara Jungfrulig råvara 

Energiåtgång 1 14 

Koldioxidutsläpp 1 17 

Avfall 1 16 
 
 
I tabell 2 visas en jämförelse mellan energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall vid produktion 
av återvunnen respektive jungfrulig aluminium.  

2.2.2 Hårdplast (HDPE) 
Med hårdplast menas hög densitet polyeten (HDPE), som är en vanlig förpackningsplast. I 
tabell 3 visas skillnaden på energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall vid användandet av 
jungfruligt respektive återvunnen plast.  
 
Tabell 3. Jämförelse mellan produktion av hårdplast från jungfrulig respektive återvunnet 
material som råvara (Nordin 2002, s 9) 
 

 Återvunnet material som 
råvara Jungfrulig råvara 

Energiåtgång 1 7 

Koldioxidutsläpp 1 3 

Avfall 1 10 
 
 
I denna jämförelse mellan energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall vid produktion av 
återvunnet respektive jungfrulig hårdplast syns det att det återvunna materialet är mindre 
miljöbelastande.  

2.2.3 Koppar 
Koppar används inom bygg, el och elektronikbranschen, varav hälften i el och 
elektronikprodukter. Då koppar är en giftig tungmetall är återvinningen betydelsefull. 
Återvinning av koppar kommer med sannolikhet att öka, då insamling av el och 
elektronikavfall blir vanligare. Så som aluminium kan även koppar återvinnas med god 
kvalitet. 
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Tabell 4. Jämförelse mellan produktion av koppar från jungfrulig respektive återvunnet 
material som råvara (Nordin 2002, s 10) 
 

 Återvunnet material som 
råvara Jungfrulig råvara 

Energiåtgång 1 23 

Koldioxidutsläpp 1 40 

Avfall 1 652 
 
 
I tabell 4 visas en jämförelse mellan energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall vid produktion 
av återvunnet respektive jungfruligt koppar.  

2.2.4 Polykarbonat 

Polykarbonat är en konstruktionsplast som är vanlig i elektronikprodukter och datorer. Denna 
plast är relativt dyr i jämförelse med enklare plaster, som bas-plaster och polyeten. Det 
innebär att det finns en större potential till lönsam materialåtervinning. Tabell 5 visar vinsten i 
energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall i att använda återvunnet material. 
 
Tabell 5. Jämförelse mellan produktion av polykarbonat från jungfrulig respektive återvunnet 
material som råvara (Nordin 2002, s 11) 
 

 Återvunnet material som 
råvara Jungfrulig råvara 

Energiåtgång 1 9 

Koldioxidutsläpp 1 7 

Avfall 1 31 
 
 
I denna jämförelse mellan energiåtgång, koldioxidutsläpp och avfall vid produktion av 
återvunnet respektive jungfrulig polykarbonat syns det att det återvunna materialet är mindre 
miljöbelastande.  
 
Dessa uppgifter om aluminium, hårdplast, koppar och polykarbonat visar tydligt på att alla 
materialen bidrar till en mer hållbar miljö genom att återanvändas. I figur 4 redovisas de 
föregående tabellerna för att skapa en överblick över de olika materialens relation till 
varandra.  
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Figur 4. Den relativa miljöbelastningen vid användning av jungfrulig råvara istället för 
återvunnen råvara 

2.2.5 Livsmedel 

En annan miljöbov i dagens samhälle är det avfall som kommer från livsmedelsindustrin, då 
stora mängder mat inte äts upp samtidigt som livsmedelsresterna inte tas tillvara och återvinns 
eller återanvänds. Samtidigt skriver Naturvårdsverket (2015) att den biologiska återvinningen 
av matavfall ökar. År 2013 återvanns cirka 30 procent av matavfallet genom biologisk 
behandling, vilket innebär att näring och energi utvinns genom kompostering eller rötning. 
Livsmedelssvinn sker i alla led från bonde till konsument, vilket innefattar både produktion, 
transporter, återförsäljare och konsumenter, se figur 5. 
 

 
 

Figur 5. Hantering av mejeriprodukter i lager (Arbetet, 2011) 
 
Uppskattningar av hur stort svinnet är i de olika leden i livsmedelskedjan har undersökts av 
Lindbom, Gustavsson och Sundström (2014, s 25) och ger en fingervisning om hur stort 
svinnet är hos de olika aktörerna.  
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Lindbom, Gustavsson och Sundström (2014, s 25) redogör för resultatet av en fallstudie som 
gjorts på svinnet i primärproduktionen. De livsmedel som undersöktes var morot, lök, potatis, 
mjölk och griskött och studerades i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Resultaten visar att 
svinnet varierar beroende på produkt. Morot, lök och potatis har ett svinn på mellan 13 och 25 
procent, griskött har 4 procent svinn och mjölk har knappt 1 procent.  
 
Svinnet i svensk livsmedelsindustri uppskattades i produktion till cirka 3 procent av den 
producerade mängden, vilket motsvarar ungefär 224 000 ton. Det skiljer sig mellan företag 
hur långt de har kommit i arbetet med att minska sitt svinn. De företag som inte kommit lika 
långt har uppskattningsvis ett svinn på 5-9 procent, och de företag som jobbat längre med 
frågan har förmodligen ett svinn på mellan 2-5 procent (Lindbom, Gustavsson, Sundström, 
2014, s 25-26).  
 
I en redogörelse över svinnet i butiksledet studerades sex stycken Willys-butiker. Resultaten i 
denna visade på stora variationer mellan butikerna men i genomsnitt var svinnet ungefär 0,72 
procent (Lindbom, Gustavsson, Sundström, 2014, s 26).  

2.3 Styrmedel för användning av återvunnen råvara 
Med dagens ekonomiska utveckling och med de styrmedel som finns riskerar 
avfallsmängderna att fördubblas till år 2030 (Stenmarck et al. 2014, s 9). Få styrmedel leder 
till minskade avfallsmängder och ökad produktåtervinning, vilket bidrar till ett stort behov av 
att utveckla sådana. För att minska avfallsmängderna krävs en stor förändring inom områden 
som materialutvinning, produktion och konsumtion. Två metoder studerades för att undersöka 
om de kan användas som styrmedel för att driva användning av återvunnen råvara. Dessa är 
LCA (Livscykelanalys) och miljöledningssystem. 

2.3.1 Livscykelanalys (LCA) 
En livscykelanalys, LCA, kan användas som hjälpmedel för att en helhetsbild ska fås över en 
produkts livscykel. Den definieras som en process för att summera resurs- och 
miljökonsekvenser av samtliga aktiviteter från vaggan till graven, som behövs för att en 
produkt eller tjänst skall uppfylla sin funktion (Lindahl, Rydh & Tingström 2002, s 48). En 
livscykelanalys delas in i fyra faser: definition av målsättning och omfattning, 
inventeringsanalys, miljöpåverkansbedömning samt tolkning av resultat. För att 
organisationer ska kunna bedöma sitt miljöarbete och sätta upp miljömål krävs enligt Lindahl, 
Rydh och Tingström (2002) kvantifierade indikatorer eller nyckeltal för verksamheten. LCA 
kan vara användbart för att bedöma vilka parametrar som har stor betydelse och som är 
relevanta ur ett miljöperspektiv, exempelvis kan det användas för att identifiera möjligheter 
till förbättring av miljöaspekterna hos materialet vid olika stadier i dess livscykel. Andra 
fördelar med LCA är att det (Lindahl, Rydh & Tingström 2002, s 48): 
 

• Ger beslutsunderlag för att kunna generera nya idéer, för att kunna tillgodose samma 
funktion med minskad miljöpåverkan. 

• Avslöjar upp- och nedströms material- och energiflöden som annars skulle förblivit 
dolda.  

• Ger mer kunskap om produktionen som är användbara vid diskussion med till exempel 
kunder.  

 
Beroende på materialet och ett produktionssystems utformning uppstår olika miljöpåverkan 
under faserna i ett materials livscykel. Genom att jämföra material i olika produkter som har 
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samma funktion, kan det alternativ som ger lägst miljöpåverkan väljas (Lindahl, Rydh & 
Tingström 2002, s 44).  

2.3.2 Miljöledningssystem 
Ett annat medel för att bidra till ökad användning av återvunnen råvara i produktion kan vara 
att införa ett miljöledningssystem, vilket är ett systematiskt och kvalitetssäkrat miljöarbete 
enligt ISO 14001. Detta är samlingsnamnet för de standarder som innefattar miljöledning. 
Enligt Svensk Certifiering (2004) möjliggör en sådan certifiering att både internt och externt 
visa att företag lever upp till konkreta och erkända miljömål.  
 
Syftet med ISO 14001 är indelat i fyra mål som alla ställer krav på företagets miljöpolicy 
enligt Kristina Sandberg på SIS (Swedish Standards Institute): 
 

• Utgöra verktyg för att säkerställa att verksamhetens miljöarbete utförs på ett 
systematiskt och effektivt sätt.  

• Säkerställa att det ständigt förbättrande miljöarbetet leder till att verksamhetens totala 
miljöbelastning minskar kontinuerligt.   

• Säkerställa att verksamhetens ledning har kontroll över utvecklingen av miljöarbetet 
både vad gäller resultat och kostnader. 

• Ge verksamheten en möjlighet att tydligt kunna kommunicera miljöarbetet både 
internt och externt. 

 
Fördelar med en sådan här miljöcertifiering är att företag får en effektivare användning av 
material, avfallshantering och energi. Detta i sin tur kan leda till lägre kostnader. Den innebär 
också att personalen blir mer delaktig i miljöarbetet och får kunskap och blir motiverade att 
påverka. En certifiering skapar även systematik och dokumenterar arbetet, vilket ger ordning 
och reda och kan då förbättra och minska svinn. Eftersom ISO 14001 är en väl inarbetad 
standard bidrar den till att företag arbetar mot sina egna satta miljömål (Svensk Certifiering, 
2004). 
 
Med kraven för att certifieras med ett miljöledningssystem tvingas produktionsföretag ta 
hänsyn till ett förbättrande miljöarbete och därmed fokusera på återvinning och 
återanvändning av råvaror, produkter och svinn.  

2.4 Hinder för användning av återvunnen råvara 
I nuläget går en stor del av material till förbränning, istället för att sorteras och därefter 
återvinnas. En ökad materialåtervinning skulle gynna miljön och bidra till större 
resurseffektivitet. Det finns många olika orsaker till att de resurser för ökad 
materialåtervinning som finns inte utnyttjas. En svårighet är bland annat att styra avfall till 
materialåtervinning istället för energiåtervinning. Detta beror bland annat på överkapacitet för 
avfallsförbränning och låga förbränningsavgifter. Andra hinder som exempelvis 
utrymmesbrist för källsortering kan leda till att material inte sorteras utan går direkt till 
förbränning (Stenmarck et al. 2014, s 10). 
 
Jungfrumaterial är relativt billiga vilket gör att det oftare är mer lönsamt att producera 
material från jungfrulig vara än att återvinna avfallet. Det finns även tekniska svårigheter med 
sortering och materialåtervinning, som till exempel brist eller avsaknad av 
materialåtervinningstekniker, dålig materialhygien, oförmåga att identifiera och sortera olika 
material samt att många produkter är för komplicerade att återvinna. Detta leder i sin tur till 
att det blir kostsamt och svårt att garantera kvaliteten på det återvunna materialet. Bristande 
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kunskap inom det ekonomiska värdet av materialåtervinning samt dess miljönytta är även en 
faktor som utgör hinder för återvinning av material (Stenmarck et al. 2014, s 10). 
 
Mat-svinn kan orsakas på grund av brist på flexibilitet i produktionssystemen hos företag, ofta 
vid produktbyten. Vid disk- och rengöring i maskiner uppkommer något som kallas start- och 
stoppsvinn samt en blandning av produkt och vatten eller en blandning av två produkter. 
Dessa blandningar får absolut inte hamna i konsumentförpackningar och det behövs därför en 
viss säkerhetsmarginal som säkerhetsställer detta. Blandningarna som uppkommer bidrar till 
det mat-svinn som uppstår i livsmedelsindustrin (Esbjörnsson et al. 2013, s 26). Ännu ett 
hinder är att det råder stor variation i råvarueffektivitet, vilket leder till osäkerhet kring 
(Esbjörnsson et al. 2013, s 30): 
 

• Hur mycket råvara som måste beställas och hur ofta det är möjligt, för att kunna 
producera och leverera beställningar som varierar från olika dagar. 

• Hur mycket produkt som måste beställas till dagligvaruhandelns lager för att 
säkerhetsställa att alltid leverera när ordern kommer. 

• Hur mycket som ska beställas och hur ofta det är möjligt till butik för att kunna möta 
variationen i efterfrågan. 

 

3. Perspektiv från verkligheten på användning av återvunnen råvara   

Den följande empiriska delen byggs upp av insamlat material från tre intervjuer. För att 
skapa djupare förståelse för vikten i att återvinna och återanvända hölls en intervju med en 
forskare inom Eco Design. Därefter utfördes två intervjuer på de olika produktionsföretagen 
Arla Foods i Kallhäll och Scania CV AB i Södertälje. Detta för att jämföra två olika 
anläggningar och deras syn på återvinning och återanvändning. 
 

3.1 Intervju med forskare 
Conrad Luttropp2 är professor i Eco Design och har forskat inom detta område sedan 1992. 
Eco Design är ett ämne som handlar om att anpassa produktutveckling för ett mer hållbart 
samhälle. Han har drivit en kurs i miljöanpassad produktutveckling sedan 20 år tillbaka, med 
fokus på att konstruera produkter så att de är resurssnåla och miljövänliga.   
 
Conrad anser att det viktigaste materialet att återanvända är metaller. Aluminium till exempel, 
kostar en sjundedel att smälta och återanvända än att framställa primäraluminium. Det finns 
även ett antal speciella metaller inom elektronikindustrin som slösas bort idag. Conrad menar 
att det dels beror på att avancerade produkter är svårare att återvinna och dels på att det inte 
fungerar i den tekniska industrin som finns. Han berättar också om en grupp metaller som ofta 
slösas bort, nämligen sällsynta jordartsmetaller. Dessa metaller är svåra att extrahera under en 
återvinningsprocess.  
 
Plaster är inte lika viktiga att återvinna som metaller anser Conrad. Den mesta plasten är billig 
och den energi som offrats fås ofta tillbaka, genom att tillverka till exempel en plastpåse eller 
schampoflaska. Om man återvinner plast bör de avancerade plasterna, så kallade tekniska 
plasterna prioriteras, som exempelvis polykarbonat. 
 

                                                
2 Conrad Luttropp professor och forskare KTH, intervju den 24 april 2015. 
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Conrad menar att några av de största hindren som gör att företag inte använder återvunnen 
råvara i produktion idag är att det oftast inte lönar sig och att det ibland kan vara billigare att 
använda jungfrulig råvara. Leverantörerna kan inte heller garantera en kontinuerlig ström av 
material vilket medför en osäkerhet i leveranser. Många tillverkande företag har inte krav på 
att materialet ska vara återvunnet, utan de intresserar sig endast av de materialegenskaper ett 
material måste uppfylla. Det största hindret, enligt Conrad, är hur affärsmodellen ser ut idag. 
Leverantörerna kan garantera kontinuerlig leverans av jungfruligt material, det vill säga rätt 
material till ett bestämt pris, medan återvunnet material finns på olika ställen med olika 
kvalitet och mängd.  

3.2 Arla Foods i Kallhäll 
Arla Foods är ett kooperativt företag som ägs av mjölkbönder. De är idag världens sjätte 
största mejeriföretag och de lägger hög vikt vid kvalitet, livsmedelssäkerhet och innovation. 
Arla strävar efter ta ett långsiktigt åtagande genom att ansvara för hela värdekedjan, från 
mjölkgårdarna via produktion hela vägen till återvinning av konsumentförpackningar. I 
företagets strategi för hållbar utveckling och miljöstrategi har det satts tydliga mål för att 
minska verksamhetens klimatpåverkan (se bilaga 2). 
 
Företaget har en ambition om att eliminera allt avfall som dess produktion resulterar i, men 
eftersom det ännu inte är möjligt till 100 procent behandlas avfallet som en resurs för 
återanvändning. Avfallet består primärt av kasserad råvara, emballage samt allt annat avfall 
som uppstår på en produktionsanläggning (Arla Foods, 2015).  
 
Arla strävar mot något som de kallar ”zero waste” vilket innebär att de försöker minimera sitt 
avfall genom en prioritetsordning illustrerad i figur 5. Återvinning sker genom att bland annat 
återanvända kasserad mjölkråvara till djurfoder eller biogasproduktion. Arla samarbetar med 
ett företag som hämtar upp och tar hand om deras sopor och återvinning för att underlätta 
hanteringen av deras avfall (Arla Foods, 2015). 

 
 

 
Figur 6. Arlas prioriteringsordning vid hantering av spill (Arla Foods, 2015) 
 
Prioritetsordningen går ut på att i första hand förhindra avfall och då detta inte är möjligt ska 
avfallet i största möjliga mån återanvändas. Är inte det möjligt ska det återvinnas eller 
energiåtervinnas och i sista hand deponeras (Arla Foods, 2015). 
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3.2.1 Mjölkproduktion 
Sanna Rue Boson3 har varit produktionschef på Arla Foods mejeri i Kallhäll sedan årsskiftet 
2013/2014. Tidigare har Sanna arbetet bland annat med livsmedelsproduktion på Danone och 
Unilever som teknisk chef. 
 
Sanna förklarade hur mjölkproduktionen på Arla i Kallhäll sker. För att få förståelse över hur 
produktionen kan skapa vinning av återanvändning av mjölk, är det väsentligt att få en insikt i 
var någonstans mjölksvinnet uppstår och hur detta tas tillvara. All mjölkråvara som blir svinn 
klassas antingen som restmjölk eller fodermjölk. Mjölken anländer direkt från bonden till 
produktionsanläggningen, mejeriet, och ska inledningsvis pastöriseras i en process där det 
första steget av svinn sker, som då blir restmjölk. Mellan process och förpackning sker också 
ett svinn, som blir restmjölk, på grund av sköljning av processanläggningen. Mellan 
förpackning och förvaring av färdiga produkter i kyllagret sker svinn som blir både restmjölk 
och fodermjölk, beroende på om paketen är garanterat helt rena eller inte. Även från kunden, 
exempelvis ICA och Coop-butiker, skapas ett svinn som sedan skickas tillbaka till 
produktionen och kan återvinnas till fodermjölk. Figur 6 illustrerar hela processen. 
 

 
Figur 7. Mjölkens livscykel från råmjölk till konsument samt var svinnet sker 
 

3.2.2 Intervju med Produktionschef 
Sanna berättade att Arla strävar efter att minska svinnet till största möjliga mån. På mejeriet i 
Kallhäll vill man ta vara på råvaran och de produkter som tillverkas och minska svinnet. För 
ungefär ett halvår sedan sattes återigen hög fokus på detta som led i en global satsning. I 
grund och botten är råvaran böndernas pengar och det är därför viktigt att svinnet minimeras 
för att göra största möjliga ekonomiska vinst. 
 
Vid byte av en produkt till en annan i produktionen, sker en sköljning där den restmjölk som 
bildas kan tas tillvara. Restmjölken är den mjölk som innehåller en blandfas av olika 
fetthalter. Detta kan exempelvis vara vid övergång från standardmjölk till mellanmjölk eller 
en blandning innehållande en liten mängd vatten. Vid tillverkning av filmjölk kan 30 procent 
användas av denna restmjölk. Det svinn som inte går att återvinna klassas som fodermjölk och 
blir grismat. Sanna menar att ett mejeri som är bäst i sin klass har ett svinn av mjölk på 1,5 
procent och Arlas mejeri i Kallhäll har för tillfället ett svinn på ungefär på 4 procent.  
 
I en produktionsprocess ingår flera olika anhalter på vägen och det blir svinn i nästan varje 
steg, som beskrivet i kapitel 3.2.1 om mjölkens produktionsprocess. Sanna talar om att Arla i 
Kallhäll strävar efter att bli bättre och minska svinnet. Detta arbete har kunnat intensifieras 
                                                
3 Sanna Rue Boson produktionschef Arla Foods, intervju 20 april 2015 



13 

genom optimering av produktionsprocesserna i ett nyligen infört styrsystem hos företaget, 
TPM (Tetra Plant Master) vilket har bidragit till minskat svinn i mjölkproduktionen.  
 
LCA är en metod som används inom Arla i samband med beslut om installation av ny 
produktionsutrustning. Sanna anser att det är en bra metod för att få en helhetsbild av 
miljöbelastningen och kostnaden för hela utrustningens livscykel samt för att få en 
övergripande bild av de totala kostnaderna samt det totala utsläpp som en enskild maskin 
orsakar.  
 
Arla är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. En certifiering innebär att en 
standard är satt som strävar efter att miljöbelastningen ständigt minskar och att man har visat 
att standarden uppfylls (Sandberg 2003, s 9). Genom att införa ISO 14001 byggs det 
miljöledningssystem som företaget sätter som standard. Sanna menar att utan denna standard 
får inte företaget sälja ute på marknaden i Sverige idag.  
 
En stor källa till svinn i form av restmjölk beror på att det krävs extra regler kring hanterandet 
av ekologisk mjölk. Det får inte säljas en förpackning med ekologisk mjölk som innehåller en 
blandning av konventionell mjölk, däremot är det godkänt att ekologisk mjölk förpackas som 
konventionell mjölk. För att minimera svinn till restmjölk så krävs därför att det förpackas 
ekologisk mjölk innan konventionell mjölk. På Arlas mejeri i Kallhäll strävar man alltid efter 
att förpacka ekologisk produkt först under produktionsdygnet. Detta kräver en noggrann 
planering av produktionen när avvikelser i försäljningen sker från prognos.  
 
Mjölkförpackningarna som Arla i Kallhäll använder kommer färdiga. Det papper som de 
levereras i återvinns, och även metaller, oljor och dunkar går till återvinning. Detta är inget 
som företaget sedan återanvänder själva. Om en fraktion inte är ren klassificeras det till 
brännbart vilket medför en kostnad istället för en intäkt, eftersom ingen betalning fås från det 
återvunna materialet. Sanna tror att återvinningsgraden kan ökas mer än vad den är i 
dagsläget.  
 
Genom samarbete med andra mejerier för att hitta ”best practice” arbetar man för att hitta 
bättre lösningar för att minska svinn mer än vad som görs idag. Sanna berättar att i Linköping 
testas nu bland annat en fetthaltsmätare som på ett snabbt sätt kan fastställa fetthalt i 
mejeriprodukten. Denna ska medföra att en mer exakt mängd fetthalt kan säkerställas under 
sköljning, för att lättare kunna avgöra när en sköljning är klar. Då behövs inte lika stora 
säkerhetsmarginaler och svinnet minskas.  
 

3.3 Scania AB i Södertälje 
Scania AB är en svensk lastbils- och busstillverkare, se figur 8. Scania-Bilar Sverige ansvarar 
för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service vid ett återförsäljarnät 
med över hundra anläggningar (Scania, 2014). 
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Figur 8. En av Scanias lastbilar, Volymlaster (Scania, 2014) 
 
Företaget arbetar för att minimera sina produkters miljöpåverkan både under tillverkning och 
användning. Scanias miljöarbete går ut på att hushålla med resurser och energi samtidigt som 
de vill tillgodose kundens behov som exempelvis låg bränsleförbrukning (Scania, 2014). 
Scanias vision är att förse marknaden med tåliga lastbilar med bra kvalitet (Scania anläggning 
2014, s 5) 

3.3.1 Intervju med Research Manager 
Hanna Carlsson4 arbetar på Scania CV AB i Södertälje som research manager, vilket innebär 
att hon hjälper till att koordinera forskning inom produktion och logistik. Tidigare har hon 
varit arbetsmiljö- och miljökoordinator på företaget och arbetat mycket med arbetsmiljö- och 
miljöfrågor. Innan det arbetade hon som produktionstekniker i flera år.  
 
Användning av återvunnet material och allmän miljömedvetenhet är essentiella frågor på 
Scania i Södertälje. Hanna menar att de vill vara ledande inom Sustainable Transport och om 
hållbarhet ska prioriteras krävs det en helhetsöversikt över produktionen. En del av det är att 
öka användningen av återvunnet material i produktionen och visa att Scania är drivande för att 
fortsätta vara ledande på marknaden.  
 
Genom att se över produkternas hela livscykel kan Scania bedöma vilka miljöeffekter 
produktionen har, därför används LCA på de nya maskiner som köps in.  Hanna berättar även 
att de använder sig av återvunnen metall.  De har bland annat ett eget gjuteri för motorblock 
där lämpliga spån från motorbearbetning återanvänds i gjuteriet. Istället för att skicka avfallet 
till ett annat företag som har hand om avfallshantering, återvinner de metallen själva i den 
mån det går. Detta medför också kortare transportsträckor, vilket är bättre för miljön. 
Ytterligare en fördel med att återanvända egen metall är att det blir billigare än att först sälja 
det för att sedan köpa tillbaka det. Med plast är det svårare eftersom de ofta får försämrade 
egenskaper när den återvinns. Hanna berättar att hon inte vet om den metallen som behöver 
köpas in är specificerad utifrån återvunnen eller jungfrulig råvara och därför är det svårt att 
säga hur stor andel återvunnet material som köps. 
 

                                                
4 Hanna Carlsson research manager Scania CV AB, intervju den 23 april 2015. 
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Hanna talar om att det finns en speciell avdelning där sortering av avfall sköts. Dit skickas 
också det processvatten som använts, för att renas innan det kan rinna ut i avloppet. Det vill 
säga det vattnet som har varit inblandat i produktionen och som behöver renas så att det 
därefter kan släppas ut i naturen utan att vara skadligt för miljön. Scania i Södertälje arbetar 
för att komma fram med lösningar så att byte av tvättvatten inte behöver ske lika frekvent. 
 
Allt som tillverkas behöver inte alltid endast vara miljömässigt bra. Hanna menar att kvalitet 
är ett av de bästa sätten att spara på miljön. Tillverkas det rätt första gången blir det mer 
resurseffektivt, då det inte behöver göras om eller tillverkas igen inom en snarare framtid, och 
det är just det Scania fokuserar på, kvalitet. Företaget vill göra det bästa av de resurser de har, 
genom att fokusera på resurseffektivitet i produktion. Mycket fokus läggs på avfallshierarkin 
och de strävar efter att nå det högsta steget i kedjan där de vill förebygga uppkomst av avfall. 
Allt emballage används tills de går sönder och måste förbrännas och alla lastpallar tas isär och 
görs till nya tills de inte går att använda längre och tillslut måste brännas.  
 
En svårighet att få bukt med, enligt Hanna, är att det är konstruktion och inköp som 
bestämmer vad och var Scania handlar råmaterialet, det är inte produktionsavdelningen som 
bestämmer vad som ska köpas in. Det som produktionen kan jobba med är resurseffektivitet 
och återvinning av det material som skapas vid tillverkning. Det är främst de som arbetar med 
konstruktion som har stor påverkan på vilka miljökonsekvenser som sker i senare led. 
Komponenternas design och konstruktion bestämmer bland annat det behövda bearbetnings- 
och monteringssättet, som i sin tur har olika miljöpåverkan beroende på svårighetsgrad och 
typ. De idéer som teknikerna inom konstruktion har, påverkar andelen kemikalier som krävs 
under produktionen och vilka material som behöver köpas in.  
 
För att få tydlig riktning och påverkan behöver det finnas tydliga mål och intresse från 
ledningen. Hanna menar att när det kommer tydliga riktlinjer och bestämmelser från 
ledningsgruppen finns inga hinder, då måste alla förhålla sig och arbeta mot de satta målen. 
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4. Analys 

Strävan efter en mer hållbar och effektiv produktion med fokus på återvinning och 
återanvändning är något som de flesta tillverkande företag har i åtanke. Tydliga fakta visar de 
miljövinster som görs i samband med återanvändning av råvara, men olika branscher 
använder sig av återanvändning på olika sätt.  
 
Återanvändning och återvinning sparar i de flesta fall på resurser, men hur mycket som sparas 
beror på vilka material som återvinns. Metaller är en stor grupp där återvinning lönar sig 
miljö- och energimässigt. Mer avancerade plaster som polykarbonat ger energivinning vid 
återvinning, medan enklare plaster som polyeten inte lönar sig lika mycket. 
 
Tillverkningsindustrin använder sig av olika styrmedel för att driva miljöfrågor och 
återanvändning av råvaror. Två olika produktionsanläggningar undersöktes och en gemensam 
drivkraft för återanvändning var finansiella skäl. I livsmedelsbranschen och framför allt i 
tillverkning av mejeriprodukter är minimering av svinn viktigt. För varje procent minskat 
svinn i produktionen syns en ekonomisk skillnad. I produktion där material är den råvara som 
utgör tillverkningen, spelar också den ekonomiska aspekten in. Finns möjlighet till direkt 
återanvändning av de produkter och råvaror som används föredras detta, då mindre jungfrulig 
råvara behöver köpas in och färre transporter sker. 
 
LCA är en metod som tillämpas hos båda företagen. Det används som ett verktyg i samband 
med inköp av nya maskiner för att få en överblick över maskinernas totala miljöpåverkan. 
Detta visar på att LCA är en välkänd och bra metod att ta nytta av för att hålla kolla på en 
maskins totala miljöpåverkan, men den är inte etablerad att användas som ett styrmedel för att 
öka användandet av återvunnen råvara. 
 
Ett annat styrmedel för att öka återanvändning av råvara kan vara att aktivt arbeta mot ett mer 
resurseffektivt arbetssätt. Scania i Södertälje gör detta genom att utveckla metoder för att 
återanvända till exempel oljor och reningsvätskor. Även smältning av spån från gjutjärn tas 
tillvara och smälts ner för att kunna återanvändas. På Arla Foods i Kallhäll där 
mejeriprodukter produceras används styrsystemet TPM (Tetra Plant Master) för att optimera 
produktionsprocesserna och eliminera förluster genom att minska det svinn som uppkommer.  
 
Båda de företag som undersöktes var certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001. 
Detta system visade sig vara ett måste hos de båda undersökta anläggningarna för att få sälja 
sina produkter. Det används inte som ett styrmedel för att öka användningen av återvunnen 
råvara, men den försäkrar kunden om att företaget följer de standarder som har satts för att nå 
konkreta miljömål och följa företagets miljöpolicy, vilka beskrivs i kapitel 2.3.3. 
 
De finns flertal hinder som står i vägen för att öka användandet av återvunnen råvara. På 
Scania i Södertälje är det största hindret att krav inte ställs på det material som köps in. De 
som arbetar inom konstruktion bestämmer vilka egenskaper ett material behöver och efter det 
köps de efterfrågade materialen in, utan att ta hänsyn till om det är återvunnet material eller 
jungfruligt. På Arla Foods i Kallhäll tas det mesta produktsvinnet tillvara i form av djurfoder 
eller material till biogas, men målet är att minska det. För att möjliggöra detta finns tekniska 
hinder som till exempel att korrekt och snabbt fastställa fetthalt i mejeriprodukten. 
 
Hur affärsmodellen ser ut idag skapar också ett hinder för en ökande användning av 
återvunnen råvara. Många produktionsbolag vill ha material levererat precis när det behövs, 
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för att slippa lagra material på anläggningen. Leveranser av återvunnet material medför 
osäkerhet då det kan finnas på olika platser och i olika mängd och kvalitet.  

5. Diskussion och slutsats 

Detta kapitel svarar på den frågeställning med tillhörande underfrågor som arbetet hade som 
syfte att besvara. De slutsatser som har tagits diskuteras och egna reflektioner över arbetet 
presenteras. 
 
Vad finns det för drivkrafter för att använda återvunnen råvara i produktion? 
 
En drivkraft hos företag är att arbeta mot en mer resurseffektiv produktion. De försöker ta 
vara på och återanvända det svinn som uppstår eftersom även det lönar sig ekonomiskt. I 
mjölkproduktion vill man först och främst minska svinn men även återanvända svinnet till 
exempelvis filmjölk. I andra industrier kan reningsvätskor och oljor rensas och återanvändas 
för att slippa köpa nytt. Att fokusera på resurseffektivitet gör att produkter inom produktion 
återanvänds. Det är inget som driver företag att köpa in mer återvunnen vara, men det ökar 
utnyttjandet av det som cirkulerar i produktionen och det svinn som uppkommer i 
tillverkningen. 
 
Därmed är den största drivkraften hos tillverkande företag att använda återvunnen råvara de 
finansiella skälen. Företag har som mål att gå med vinst och om återvinning och 
återanvändning lönar sig ekonomiskt finns det skäl att satsa på detta. I produktion inom 
livsmedelsbranschen, som exempelvis mjölkproduktion, är det viktigt att få ut maximal 
användning av den råvara som köps av bönderna. Om svinnet kan minimeras till största 
möjliga mån kan maximalt antal produkter produceras och en ekonomisk vinst göras. I andra 
tillverkningsföretag, som exempelvis transportindustrin, kan det vara mer ekonomiskt lönsamt 
att återvinna sitt eget material för användning, i stället för att skicka till återvinning och sedan 
köpa nytt. De företag som gör detta använder då mer återvunnet material men drivkraften för 
detta är att det blir billigare.  
 
Varför är det viktigt med återvinning och återanvändning? 
 
Med de medel som används idag riskerar avfallsmängderna att fördubblas inom de närmsta 15 
åren. En större användning av återvunnen vara skulle gynna miljön och bidra till större 
resurseffektivitet. Detta gäller inte allt material, som exempelvis polyeten, det som plastpåsar 
är gjort av. Det krävs mer energi att återvinna detta material och sedan återanvända det, än 
använda nytt. Därför är det inte miljömässigt bättre att återvinna sådana material, snarare 
sämre ur miljösynpunkt. Det är viktigt att ha i åtanke hur mycket energi som krävs för att 
återanvända ett material och om det verkligen är bättre än att använda jungfrulig råvara. 
Metaller ger stor lönsamhet att återvinna vilket visades i kapitel 2.2 där återvunnen aluminium 
och koppar ger stora energi-, koldioxid- och avfallsvinster. Mycket tyder på att det är viktigt 
med återvinning och återanvändning, men med förståelse för verklig produktion är det 
uppenbart att fokus främst bör läggas på att ta vara på de resurser som redan finns på 
företaget, bland annat genom att vara resurseffektiv och minska svinnet.  
 
Vilka styrmedel finns för att öka användandet av återvunnen råvara? 
 
LCA är en metod som kan användas som ett hjälpmedel för att en helhetsbild ska fås över en 
produkts livscykel. På de företag som har undersökts under detta arbete används 
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livscykelanalys på den utrustning som företagen använder. Metoden är till hjälp för att få en 
helhetsbild över hur stor miljöbelastning utrustningen har, som exempelvis dess totala utsläpp 
eller kostnaden för hela utrustningens livscykel. Produktionssystemets utformning har 
betydelse för företagets miljöpåverkan. Detta har inget att göra med hur mycket företagen 
återvinner eller hur mycket återvunnet material de använder i sin produktion, men ur en 
miljösynpunkt så bidrar det till en mer hållbar tillverkning. Det är med andra ord inget 
styrmedel utan snarare ett verktyg för att uppnå en mer hållbar produktion.  
 
ISO 14001 är ett miljöledningssystem som innehåller de standarder som innefattar 
miljöledning. Enligt svensk certifiering möjliggör detta för företag att kunna visa att de lever 
upp till konkreta och erkända miljömål, som till exempel att använda mer återvunnet material 
i produktion. För att bli certifierad med ISO 14001 måste man sätta upp ett 
miljöledningssystem som bygger på att företaget ständigt blir bättre. För att behålla 
certifieringen måste man bevisa att detta levs upp till varje år. Det är inget bevis på att 
miljöbelastningen minskar så snabbt som möjligt, men att det minskas.  
 
Att höja resurseffektiviteten kan ses som ett slags styrmedel för att öka användning av 
återvunnen råvara. Med resurseffektivitet menas att ta vara på de resurser som finns och 
eliminera förluster, på ett så hållbart sätt som möjligt. Kvaliteten på de produkter som 
tillverkas är viktigare än att återvunnet material används. Om produkterna tillverkas på rätt 
sätt, även med jungfrulig råvara, blir det mindre svinn. Dessutom håller produkterna på lång 
sikt. Detta kan jämföras med avfallshierarkin där förebyggning av uppkomsten av avfall är det 
första steget i kedjan. Företagen köper därför nödvändigtvis inte in återvunnen vara, men 
fokus på resurseffektivitet bidrar till att de återanvänder de varor och produkter som redan 
finns i produktionen.  
 
Vilka hinder behöver övervinnas för att öka användning av återvunnen råvara? 
 
Jungfrumaterial är relativt billiga idag, vilket gör att det inte alltid lönar sig att använda 
återvunnet material i produktion. För att det ska löna sig, vad gäller exempelvis metaller, kan 
företaget återvinna materialet på plats och alltså använda sig av eget återvunnet material i 
produktionen. Ännu ett hinder är att vissa material som exempelvis plast tappar sina 
egenskaper när det återvinns och därför kan det saknas en motivation hos företaget att 
återvinna sådana material. Eftersom det är tids- och energikrävande samt att de inte lönar sig 
varken ekonomiskt eller miljömässigt.  
 
Många företag vill ha material ”just in time”, i och med detta skapas ett stort hinder för 
företagen att köpa in återvunnet material. Det är lättillgängligt med jungfrulig råvara då 
leverantörerna ofta kan garantera kontinuerlig leverans av det, medan återvunnet material 
finns på varierande platser med olika kvalitet och mängd. Ännu en anledning till att det inte 
köps in återvunnen råvara, är att företag inte har några krav på att det ska vara just återvunnet, 
utan de vill att materialet ska ha vissa egenskaper. Då läggs ingen vikt i om materialet är 
återvunnet eller inte.   
 
Det finns även tekniska svårigheter som påverkar återanvändningen av råvaror, både vad 
gäller material- och livsmedelsindustrin. I till exempel mjölkproduktion skulle en 
fetthaltsmätare kunna medföra att en mer exakt mängd fetthalt kan bestämmas under 
sköljning. Då är det lättare att avgöra när en sköljning är klar och stora marginaler behövs inte 
vilket leder till att svinnet minskas.  
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5.1 Egna reflektioner 
I arbetets teoretiska del kunde inte många styrmedel identifieras. De som undersöktes var 
LCA och miljöledningssystem. Under de intervjuer som gjordes framkom att ekonomin är en 
aspekt som driver företag att använda återvunnen råvara. Detta hade inte undersökts teoretiskt 
och det var intressant att båda de företag som intervjuades sa att ekonomin var en drivande 
faktor för att vara resurseffektiv och därmed producera på ett mer hållbart sätt. Detta är inget 
styrmedel men en drivkraft som får företag att effektivisera och ta vara på resurser.  
 
I början av detta projekt hade vi en föreställning om att det fanns en bransch för att köpa in 
återvunnen råvara. Det vi upptäckte under projektets gång var att det är svårt för 
produktionsföretag att bestämma om den inköpta råvaran är återvunnen eller inte. Det som 
företagen istället ägnar sig åt är att återvinna och återanvända sina egna produkter som 
används inom produktionen. Att se till att svinn återanvänds och återvinns inom produktionen 
spara på både transporter och inköp av nya råvaror och material. 
 
Dagens industriföretag verkar inte ha samma krav på sig vad gäller återvinning och 
återanvändning av produkter som privatpersoner. Många människor är måna om att återvinna, 
men när det kommer till företagen handlar det om att gå med vinst. Om intressenterna till 
företaget skulle ha högre miljökrav på det produkter de köper, skulle företagen vara tvungna 
att anpassa sig efter det. Det grundar sig i vad som efterfrågas eftersom det är det som gynnar 
företagen ekonomiskt i slutändan.  
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Bilaga 1. Tabell över miljövinster 

 
Miljövinster men att producera ett ton återvunnet material som råvara istället för från 
jungfruliga råvaror (H. Nordin, 2002). 
 

 Aluminium Hård polyeten 
(HDPE) Koppar Polykarbonat 

Energi (MWh) 59 19 58 27 

Koldioxid (ton) 12 1,4 20 4,0 

Avfall (ton) 3,8 1,4 58 4,4 
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Bilaga 2. Broschyr om Arla 

 

 


