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Abstract

Circular economy in the tire industry 

Qendrim Azemi & Erik Lindblom

To prevent the disposal of scrap tires in landfills,
the law of extended producer responsibility was
introduced. The law implies manufacturers,
importers or venders to be responsible for the
collection and recycling of scrap tires in an
environmentally acceptable way.
The theoretical framework used in this study
includes circular economy, the concept of
enabling production and consumption through
closed loops and the waste hierarchy model
which explains how waste should be treated.
Complementary theories of different tirerecycling
were also used.

The purpose was to investigate whether there is
a circular economy in the tire value chain by
using an abductive research strategy. Other
purposes were also to identify the main barriers
and opportunities of a circular economy in the
value chain. 17 qualitative interviews from 14
different operators was conducted.
Subsequently the empirical data was analyzed
and compared with the theoretical framework in
order to draw conclusions based on this study´s
purposes.

The study shows that there is a circular economy
approach in the tire value chain. The barrier for
the circular economy is the importation of Asian
budget tires since these (1) outcompetes
retreading due to the tires low prices and (2)
makes recycling difficult due to uncertainty
about the content in the tires. The opportunities
for the circular economy are (1) the introduction
of a take-back law could facilitate the process of
using recycled rubber in new tires and (2) a
leasing concept could enable reusing and
recycling using a take-back law.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Uttjänta däck är ett avfall som är viktig att ansvara för på ett miljöriktigt tillvägagångsätt. 

Tidigare har däcken lagts på deponier vilket har utgjort en miljörisk då det har visats vara ett 

hot mot den mänskliga hälsan då avfallet attraherat mygg och andra skadedjur som bidragit till 

spridning av sjukdomar. För att säkerhetsställa att avfallet inte deponeras infördes lagen om 

producentansvar, vilket innebär att de som yrkesmässigt tillverkar, importerar eller säljer däck 

ska samla in och återvinna däcken på ett miljömässigt godtagbart sätt. De teorier som utgjort 

grunden för studien är cirkulär ekonomi, det vill säga synsättet att produktion och konsumtion 

av produkter cirkulerar genom en sluten krets och återanvänds eller återvinns för att sedermera 

återgå till användaren. Avfallshierarkin är modellen som innebär fem rangordnade 

prioriteringar för hur avfall, på miljöbästa sätt, ska arbetas utefter. Denna modell används 

tillsammans med cirkulär ekonomi för att beskriva hur dessa koncept appliceras i 

däckvärdekedjan. Vidare figurerar teorier om olika återvinningstekniker för uttjänta däck så 

som däckmaterialåtervinningstekniker, pyrolystekniker samt devulkaniseringstekniker för att 

beskriva hur dessa möjliggör eller försvårar cirkulär ekonomi för uttjänta däck.  

Studiens syfte är att studera och undersöka om det finns ett cirkulär-ekonomiskt arbetssätt i 

däckvärdekedjan samt att lyfta fram och påvisa ett antal barriärer och möjligheter för cirkulär-

ekonomiska arbetssätt. Utifrån en abduktiv forskningsstrategi genomfördes kvalitativa 

intervjuer med totalt 17 respondenter från 14 olika aktörer. Minst en aktör från varje del av 

värdekedjan inkluderades i studien. Vidare analyserades resultatet med utgångspunkt i de 

teoretiska förklaringsmodellerna för att påvisa om cirkulär ekonomi förekommer och vilka 

barriärer och möjligheter som råder.   

Studien resulterade i att konstatera att det att finns ett cirkulär ekonomiskt arbetssätt i 

däckvärdekedjan inom ramen för denna studie. Den tydligaste barriären för cirkulär ekonomi 

tycks vara importen av asiatiska budgetdäck med anledning av att (1) Dessa däck håller på att 

utkonkurrera möjligheten för återanvändning på grund av deras låga pris. (2) Försvårar för 

återvinningen då det finns en viss ovisshet kring innehållet i däcken. De möjligheter med 

cirkulär ekonomi som framkom var att (1) införande av en take-back lag kan underlätta arbetet 

med att återvinna däckgummi i nytillverkade däck. (2) Ett leasing koncept kan innebära en 

underlättning för återanvändning och återvinnig med en take-back lag. Vidare tycks det 

förefalla att avfallshierarkins rangordnade prioriteringar även har samma prioritet för uttjänta 

däck.  
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1. Inledning

För att beskriva hur samhället och företagsvärlden förhåller sig till olika naturresurser och 

ekosystem så används ofta termen hållbarhet. Från ett historiskt perspektiv så refererades 

hållbarhet förr som förmågan att hålla ut, och närmare bestämt det mänskliga samhällets 

förmåga att anpassa sig i områden eller situationer där det socio-ekologiska samspelet utsattes 

för stress (Borglund et al., 2012). I det tidiga skedet var begreppet tvetydigt och hållbar 

utveckling definierades hela tiden på olika sätt fram tills att World Commission on Environment 

and Development välkända arbete Our common future tog fram en enhällig definition, 

”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs” (WCED, 1987).  I och med inträffandet av många 

miljökatastrofer runt om i världen som har medfört stora negativa konsekvenser, har kritik mot 

företags hantering av miljöfrågor och lagstiftning vuxit starkare. Samtidigt som katastroferna 

ägde rum, började ett internationellt miljöarbete att växa fram. Rapporten Our common future 

blev ett steg framåt där miljöarbete och miljöfrågor prioriterades. Rapporten blev lyckad och 

satte en prägel där miljöfrågorna hamnade i centrum för den sociala och ekonomiska 

utvecklingen (Borglund et al., 2012). Hållbar utveckling har praktiskt fungerat på olika sätt 

beroende på hur organisationer har valt att jobba mot hållbarhet. Under senare tid har ett annat 

område, cirkulär ekonomi, fått genomslag (Ellen MacArthur foundation, 2013).   

Cirkulär ekonomi är konceptet som innebär att förstå hur material kan återanvändas eller 

återvinnas för att på ett miljövänligt sätt hitta nya affärsmodeller som skapar ekonomisk tillväxt. 

Detta innebär att återanvända material från använda produkter snarare än att köpa in nytt 

råmaterial. Enbart i EU under 2010 skapades 2,7 miljarder ton avfall, varav 40% av detta avfall 

återvanns. Den globala procentsatsen av återvunna metaller är på den låga nivån 25%. Detta är 

enligt cirkulär ekonomi en typ av resursslöseri som skapas eftersom att det inte finns tillräckligt 

bra metoder för att återvinna material, enligt det cirkulär-ekonomiska perspektivet skapar det 

stora ekonomiska förluster. Med bättre metoder för att återanvända och återvinna material kan 

mer material återanvändas och skapa förutsättningar för att vidareanvändas i nya applikationer. 

I med Europakommissionens förslag ”Closing the loop”, ett cirkulärt ekonomiskt paket för att 

öka resursproduktiviteten i Europa, har företag blivit allt mer intresserade av att arbeta med 

cirkulär ekonomi (Arfwidsson et al, 2015). Cirkulär ekonomi kan förklaras i cykler, en kortare 

cykel innebär att produkten måste gå igenom mindre arbete för att kunna återanvändas (Ellen 

MacArthur foundation, 2013). Cirkulär ekonomi defineras som ”Production and consumption 

of goods through closed loop material flows that internalize environmental externalities linked 

to virgin resource extraction and the generation of waste (including pollution)” (Sauvé, 

Bernard & Sloan, 2016). Den kortaste cykeln innebär att (1) det inte krävs någon reparation 

eller byte av delar på produkten, den kan återanvändas som den är. Den näst kortaste cykeln 

innebär att (2) produkten måste genomgå smärre reparation eller dylikt för att kunna 

återanvändas. Den tredje cykeln innebär att (3) produkten måste repareras eller byta ut ett flertal 

delar för att kunna användas igen. Den sista cykeln (4) är när en produkt inte kan repareras 

vilket innebär att återvinna dess material för att kunna starta den cirkulära processen igen (Ellen 

MacArthur foundation, 2013).  
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Sauvé et al. (2016) menar att det blir allt mer essentiellt att jobba tvärvetenskapligt, dvs. att ta 

hänsyn till ekonomi, samhälle och ekologi, för att nå dagens hållbarhetsutmaningar. De menar 

att detta är svårt eftersom experter inom olika områden tenderar att kategorisera problem på 

olika sätt. Schoolman et al. (2012) undersökte huruvida  forskningsartiklar inom disciplinerna 

miljövetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap fungerar tvärvetenskapligt och inkluderar de 

andra dimensionerna av hållbarhet. De menar att det finns institutionella svårigheter att skriva 

om hållbarhet och inkludera de andra disciplinerna utan att mest fokusera på sin egen disciplin. 

Ekonomiska och socialvetenskapliga publikationer bör inkludera de andra delarna mer för att 

kunna skriva om hållbarhet. Miljövetenskap däremot tenderar till att vara bättre på att jobba 

interdisciplinärt. Författarna menar att strävan mot hållbarhet ställer krav på hög nivå av 

tvärvetenskap för att det ska fungera och att det i många fall inte fungerar (Schoolman et al., 

2012). Sauvé et al. (2016) betonar att det är viktigt att inte skilja på olika sätt att arbeta hållbart 

eller att det ena sättet är bättre än det andra. De olika arbetssätten och disciplinerna överlappar 

varandra. Däremot påpekar de att oavsett vilket arbetssätt som väljs för att jobba mot hållbarhet 

så är det viktigaste att hitta lösningar för att skapa en bättre miljö. Hållbar utveckling syftar att 

kunna inkludera olika områden av vetenskaper därav inte enbart TBL som definition utan även 

cirkulär ekonomi som en del av hållbar utveckling (Sauvé et al., 2016).  

 

1.1. Bakgrund till projektet   
 

I Europa finns det totalt 90 anläggningar som producerar cirka 355 miljoner däck årligen vilket 

motsvarar omkring 24% av den totala däckproduktionen i världen (Torretta et al., 2015). 

Gällande däckbranschen är det tydligt att arbetet mot hållbarhet måste inkludera ekonomi, 

socialt ansvar och miljömedvetenhet. Däck är en produkt där materialet är viktigt att 

återvinna/återanvända för att arbeta mot cirkulär ekonomi. Hur däckindustrin arbetar med 

cirkulär ekonomi eller vanligt miljöarbete är en svår fråga. Runtom i Europa finns det miljontals 

uttjänta däck som illegalt blivit dumpade eller deponerade. Förutom att den bristfälliga 

hanteringen av dessa uttjänta däck utgör en miljörisk så kan det även i vissa fall visa sig vara 

ett potentiellt hot mot den mänskliga hälsan då däcken utgör en brandrisk och även drar till sig 

mygg och andra skadedjur som kan leda till spridning av sjukdomar (Cinaralp & Taverne, 

2011). I Sverige är det lagstadgat att ta tillvara på alla uttjänta däck. Aktörer som Ragn-Sells 

har fått i uppdrag av Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) att utföra den uppgiften. SDAB 

arbetar med att implementera ett cirkulär- ekonomiskt arbetssätt inom den svenska 

däckbranschen med hjälp av producentansvaret. Att hantera och samla in däcken kallas för 

producentansvar och har varit lagstadgat i Sverige sedan 1994 (Regeringen, 1994). Det material 

som skapas av uttjänta däck kallas för däckhärledda material och denna typ av material omfattar 

en hög grad av raffinerade gummidelar (Sadhan et al., 2005). Att arbeta med däckhärledda 

material mot marknader som köper in det är därför av vikt för att möjliggöra arbetet med hållbar 

utveckling inom branschen för uttjänta däck för att möjliggöra för cirkulär ekonomi (Ellen 

MacArthur foundation, 2013). Problemen med att hantera uttjänta däck på ett hållbart sätt är en 

fråga om ekonomiskt lönsamhet, socialt ansvar och miljömedvetenhet (Milne och Greys, 2013; 

Sauvé et al., 2016). Att arbeta med affärsmodeller som bygger på att ta fram material, 
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användningsområden eller metoder för att hantera uttjänta däck med utgångspunkt i dessa tre 

dimensioner är utmaningen som aktörer i värdekedjan för uttjänta däck står inför.  

 

1.1.1 Producentansvaret 

 

I Sverige har det varit lagstadgat sedan 1994 om att alla uttjänta däck ska hanteras så att de inte 

hamnar på deponi. Detta arbetssätt går under namnet producentansvar och innebär enligt 1 § 

(1994:1236) i förordningen om producentansvar för däck att alla uttjänta däck ska samlas in 

och återvinnas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det är lagstadgat att vissa aktörer har 

skyldighet att ta emot däck,  dessa är enligt 2 § de ”... som yrkesmässigt tillverkar, importerar 

eller säljer däck” (Regeringen, 1994:1236). För att upprätthålla detta har dessa aktörer enligt 4 

§ en skyldighet att informera om var däcken kan lämnas in. För att kontrollera att 

producentansvaret fungerar har aktörer som tar emot däcken ett ansvar enligt 5 § att meddela 

uppgifter till naturvårdsverket om resultatet av återanvändningen och materialåtervinningen 

samt andra områden som rör sluthanteringen av uttjänta däck. Vidare enligt 4 § innebär 

producentansvaret att producenten ska se till att däcket återanvänds, materialåtervinns, 

energiutvinns eller på något sätt hanteras på ett miljömässigt accepterat tillvägagångssätt 

(Regeringen, 1994:1236). Länder som har lagstadgat om producentansvar uppnår bättre 

återvinningsresultat än länder som har en marknadsdriven hantering av uttjänta däck (Cinaralp 

& Taverne, 2011).  

 

1.1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Att arbeta så att däck återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller på något sätt hanteras 

på ett miljömässigt accepterat tillvägagångssätt beskrivs i producentansvaret som väsentligt. 

Producentansvaret syftar till att helt utesluta däckdeponi eftersom det är skadligt för miljön. 

Om cirkulär ekonomi har en plats i däckvärdekedjan beror helt på hur aktörerna arbetar med 

producentansvaret. Cirkulär ekonomi i arbetet med att hantera uttjänta däck är en fråga för 

branschen om hur ekonomiskt lönsamt det är att jobba med affärsmodeller som bygger på att 

ta fram material, användningsområden och metoder vilket innebär att det måste finnas 

efterfrågan på däckgummi. Cirkulär ekonomi studeras sällan utifrån en specifik bransch. Andra 

typer av undersökningar finns dock så som hur konceptet fungerar som olika policys på politisk 

nivå (Ellen MacArthur foundation, 2013). Att undersöka cirkulär ekonomi i däckbranschen 

syftar till att förstå hur cirkulär ekonomi ter sig i branscher, där däckbranschen utgör exempel 

i denna studie. Huruvida aktörerna i däckvärdekedjan arbetar med cirkulär ekonomi eller inte 

är viktigt att förstå för att se möjligheterna och barriärerna med cirkulär ekonomi i hela 

värdekedjan. Syftet med studien är därför att förstå huruvida cirkulär ekonomi är ett koncept 

som finns representerat inom däckvärdekedjan.  

 

Med detta som bakgrund är studiens två frågeställningar: 

1. Hur ser det cirkulär-ekonomiska arbetssättet ut i däckvärdekedjan? 

2. Vilka är barriärerna och möjligheterna för cirkulär ekonomi i däckvärdekedjan? 
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2. Teoretisk referensram  

2.1 Avfallshantering  
 

Enligt Europakommissionen som strategiskt har arbetat med att få igenom ett cirkulärt 

arbetssätt i hela EU är det vitalt att förmedla en långsiktig plan till myndigheter, företag och 

investerare som slår fast att avfallshantering på ett cirkulär-ekonomiskt sätt innebär gynnsamma 

villkor. Nuläget visar att det finns en stor spridning mellan medlemsländer i hur 

avfallshanteringen fungerar, i vissa regioner uppnår den totala återvinningen av material 80% 

medans i andra regioner endast 5%. Totalt ligger den totala procentsatsen av materialavfall som 

återvinns på 40%. Den totala procentsatsen för återvinning av avfall behöver höjas vilket är en 

av anledningarna till Europakommissionens implementering av cirkulär ekonomi. Den mest 

utbredda metoden för att samla in avfall är producentansvaret som innebär att insamling och 

sorteringssystem ligger på tillverkare och inköpare att ansvara för. För de länder som inte har 

en fungerande avfallshantering vill Europakommissionen underlätta för samarbete EU länder 

emellan för att skapa möjligheter att hitta ett bästa sätt att arbeta utefter (European Commission, 

2015). 

 

En modell som används som utgångspunkt för avfallshantering är 3R, eller avfallshierarkin (se 

bild 1). 3R som innebär reduce, reuse och recycling (minska, återanvända och återvinna) är ett 

vanligt tillvägagångssätt inom EU för att hantera avfall. Den första (1) prioriteringen är att 

minska totala mängden avfall. Den andra (2) prioriteringen innebär att återanvända produkter 

så länge det är möjligt. Den tredje prioriteringen (3) innebär att återvinna produkter. 3R har fått 

ett stort fokus i avfallshierarkin vilket har resulterat i lagar och regler på internationella nivåer, 

exempelvis producentansvaret. Ett av målen med avfallshierarkin är enligt Sakai et al. (2011) 

att sätta mätbara mål för att återanvända och återvinna så många/mycket av produkterna som 

möjligt (se tabell 1). De sämsta alternativen är energiutvinning och deponi (European 

Commission, 2015). Cirkulär ekonomi och 3R strategin är snarlika då den mest miljövänliga 

cykeln enligt cirkulär ekonomi innebär att direkt återanvända produkten och sista cykeln 

innebär att återvinna materialet. De två senare alternativen, energiutvinning och deponi är enligt 

Ellen MacArthur foundation områden att minska (Ellen MacArthur foundation, 2013). 

 

 
Bild 1 EUs avfallshierarki (Egen, inspirerad av (European Commission, 2015) 

Förebyggande

Återanvändning

Återvinning

Energiutvinning

Deponi
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2.2 Från linjär till cirkulär ekonomi 
 

Den industriella revolutionen innebar att produkter kunde erbjudas till låga kostnader som ett 

resultat av nya tillverkningsmetoder som möjliggjorde massproduktion av varor. Jordens 

befolkning, speciellt medelklassen, ökade drastiskt som ett resultat av revolutionen och 

samtidigt ökade efterfrågan på resurser. Den ökade medelklassen och dess efterfrågan på varor 

innebar inte bara en ökning i produktionen av varor utan även ökning av miljöutsläpp, 

avfallsproduktion och deponi. Den vanligaste typen av ekonomisk modell är idag den linjära 

ekonomin, som grundar sig i den efterfrågan som kom med den industriella revolutionen 

(Lieder & Rashid, 2015). Enligt Bonciu (2014) innebär en produktionsökning i den linjär-

ekonomiska modellen att mer resurser måste erhållas från naturen och att detta bidrar till att 

mer avfall skapas. Varor och tjänster produceras, säljs, används och sätts sedan ur användning  

när de klassificeras som avfall (Bonciu, 2014). När en produkt blir avfall uppfyller den inte 

längre en funktion i den linjära ekonomin, vilket enligt Ellen MacArthur foundation (2013) går 

under ett ”take-make-dispose” mönster. Med hjälp av forskning och teknologi har den linjära 

ekonomin möjliggjort mer effektivitet menar Bonciu (2014), vilket har inneburit att 

produktionen har kunnat utföras med mindre konsumtion av råmaterial och energi. Författaren  

menar också att denna produktionseffektivisering i den linjära ekonomin enbart har gjort att det 

linjär-ekonomiska systemet blivit mer ohållbar och skjutit upp problemet snarare än att lösa det. 

Bonciu (2014) anser inte att arbete efter enbart produktionseffektivisering är samma sak som 

att främja hållbar utveckling. Det stora allvaret ligger i att en linjär och infinitiv ökning i 

produktion och välstånd inte är möjligt i en värld med ändliga resurser, även om produktionen 

är effektiv. Linjär ekonomi utsätter företag för sårbarheter som blir mer och mer 

uppmärksammade. Exempel på sårbarheter är att utvinning av jungfruligt material ökar i pris i 

samma takt som de minskas i tillgång. Prisökningen utsätter företag för sårbarhet i samband 

Tabell 1 

Waste management targets in the EU (Sakai et al., 2011) 

Targeted products Targeted period Min. recovery Min. recycling Collection rate 

Packaging 2008 60% 55%  

Cars 2015 95% 85% 100% 

Electronics 2006 70% 50% Min, 4 kg per inhabitant 

per year 

 

Batteries 2011  50-75%  

 2012   25% 

 2016   45% 

Tires 2006 Zero landfills of tires   

Biowaste from landfills   2006 Reduction to 75% of the 1995 level   

 2009 Reduction to 50% of the 1995 level   

 2016 Reduction to 35% of the 1995 level    

New targets 2015 Separate collection of paper, metal, plastic and glass   

Waste framework directive 2020  50% of households waste  

 2020  70% of construction and demolition waste 
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med det minskade utbudet av råmaterialflödet och energi. En annan sårbarhet är hotet om att 

resurser kommer bli mindre i antal under den närmaste framtiden och att detta är starkt 

korrelerat med klimatförändringarna och dess effekter (Bonciu, 2014).  

 

Sauvé et al. (2016) menar att den linjära ekonomin karaktäriseras av att ge företräde åt 

ekonomiska mål och att vara baserad på en enkel och linjär process som går ut på ett take-make-

dispose mönster som illustreras i den vänstra figuren i bild 2. Andra karaktäristiska drag är att 

miljömässiga effekter inte prioriteras i en linjär ekonomi vilket resulterar i att för mycket 

jungfruligt material utvinns, det vill säga resurser som utvinns från planeten, föroreningar ökar 

och att ett överskott av avfall skapas. Den linjära processen samstämmer inte  med de ändliga 

resurser och gränser som finns på planeten, av den anledningen betraktas inte linjär ekonomi 

som hållbart (Sauvé et al., 2016). Även Lieder och Rashid (2015) ser dessa problem och menar 

att det inte bara är miljöutsläpp, avfallsproduktion och deponi som är de stora utmaningarna, 

utan att även bristen på globala resurser blir allt större och att detta tvingar tillverkande företag 

att anpassa sig efter miljöbestämmelser i en marknad som samtidigt präglas av hårdare 

konkurrens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en artikel skriven på mitten av 1960-talet beskriver Boulding (1966) tidigt skillnaden mellan 

linjär och cirkulär ekonomi, som Boulding beskrev som cowboy economy och spaceman 

economy. Den allmänna synen var då att linjär ekonomi ansågs vara positivt och konsumtion 

och produktion uppfattades som något gynnsamt. Ekonomisk framgång togs mått på genom 

antalet produkter som producerades. I cirkulär ekonomi menar däremot Boulding (1966) att 

produktion är något som skulle minimeras och att ekonomisk framgång skulle mätas genom att 

undersöka naturen, omfattningen, kvalitén  och komplexiteten av den totala kapitalstocken, som 

innebär det totala värdet av allt kapital i samhället där bland annat alla objekt, människor och 

organisationer är inräknade.  

 

 

Bild 2. Den linjära ekonomin och den cirkulära ekonomin (Sauvé et al., 2016). 
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2.3 Cirkulär ekonomi 
 

Sauvé et al. (2016) skriver att cirkulär ekonomi i snabb takt har tilltagit till att bli allt mer erkänt 

eftersom att hållbarhet idag sätts i centrum i större utsträckning än tidigare. Cirkulär ekonomi 

har som syfte  att ersätta den linjära ekonomin, som tidigare var det dominerade synsättet i  

samhället (Sauvé et al., 2016). Velis (2015) redogör för skillnaden mellan cirkulär ekonomi och 

enkel traditionell återvinning eftersom att detta är en fråga som uppkommer. Även om 

återvinning är ett av grundelementen i cirkulär ekonomi innebär det mycket mer än bara 

återvinning. Liknande koncept som bland annat eco-design, design for recycling och 

resurseffektivisering har tidigare starkt relaterats med cirkulär ekonomi, den huvudsakliga 

skillnaden är att cirkulär ekonomi har en kompletterande marknads- och affärsmässig 

dimension som kan tyckas saknas i de tidigare nämnda koncepterna (Velis, 2015). Leider & 

Rashid (2015) skriver att efterfrågan på cirkulär-ekonomiska affärsmodeller hos företag har 

ökat eftersom det betraktas som lösningen på miljöproblem som avfallsproduktion och 

resursbrist och då även förhållandet mellan industri och miljö som har blivit allt viktigare för 

att nå industriella framgångar (Leider & Rashid, 2015). 

 

Cirkulära ekonomins främsta drivkraft och mål är att särskilja på välstånd och 

resurskonsumtion. Idén är att befolkningen ska kunna konsumera varor och tjänster utan att 

vara beroende av att utvinna jungfruliga material. Genom att förespråka reducering på 

beroendet av jungfruliga material så att även framtida generationer kan möta sina resursbehov, 

kan cirkulär ekonomi anses som ett steg mot en hållbar framtid. Konsumtionsreduceringen i ett 

cirkulär-ekonomiskt avseende innebär att användningen av biprodukter, avfall och återvunnet 

material optimeras samtidigt som utsläpp i tillverkningsprocessen minskas. Den cirkulära 

ekonomin förespråkar anpassbarhet och mångsidighet i resurser och att produkters livslängd 

ska förlängas så långt det är möjligt, som illustreras på bild 2 (Sauvé et al., 2016). 

 

2.3.1 Implementering av cirkulär ekonomi  

 

En affärsmodell som möjliggör införandet av cirkulär ekonomi är leasingkonceptet, detta 

koncept kan beskrivas som att äga en produkt vilken ökar i värde är befogat, att äga produkt 

som inte ökar i värde kan lika väl hyras. Ellen Macarthur foundation (2013) beskriver att 

leasingkoncept innebär en övergång från ägarskap till användnings- och prestandabaserade 

betalningsmodeller. Leasingkonceptet innebär att företag, genom att leasa, får mer insikt från 

deras kunder för att förbättra tillpassning, kundanpassning och underhållning av de leasade 

produkterna. Vidare menar Ellen Macarthur foundation (2013) att leasingkontrakt kan uppfattas 

som osäkert då det kan visas finnas ovisshet kring finansiella överenskommelser mellan företag 

och kunder, dock understryks att det finns berättigande exempel på branscher där ett skifte i 

ägarmodeller har ägt rum. Ett exempel som lyfts fram är industrin för kortsiktiga billeasingar 

som har möjliggjort att kunder har kunnat sänka bilkostnaderna till stöd för en billigare och mer 

lämplig kortsiktig leasing. Ytterligare exempel på leasingkonceptet är företaget Turntoo. 

Turntoo använder sig av leasingkonceptet genom att erbjuda produkter till en viss förutbestämd 

tid till kunderna och i slutet av leasingtiden köper Turntoo tillbaka produkterna från kunderna 

för ett pris som motsvarar värdet på råmaterialen som finns i produkten. När Turntoo har fått 
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tillbaka produkterna från kunderna kan företaget välja att renovera produkterna för 

återanvändning eller att materialåtervinna produkterna. Ellen MacArthur Foundation (2013) 

menar att leasingkoncept kommer att uppmuntra tillverkare att designa produkter med en så 

lång livslängd som möjligt (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

 

Lieder & Rashid (2015) klargör att det finns flera ekonomiska fördelar som företag och länder 

kan ta del av vid en implementering av cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi syftas kunna hjälpa 

företag att erhålla de ekonomiska och miljömässiga fördelarna som eftersträvas för att skapa 

lönsamhet och för att säkra sin plats på marknaden. I Kina, där arbetet med cirkulär ekonomi 

har nått en nationell nivå sedan 2009 har bidragit till att stora insatser och investeringar gjorts 

för att implementera cirkulär ekonomi på en nationell nivå (Lieder & Rashid, 2015). Matthews 

& Tan  (2016) menar dock att implementeringen av cirkulär ekonomi har fått varierande resultat 

och lyfter fram implementering av Circular Economy Promotion Law of the People's Republic 

of China som exempel. Författarna menar att resursintensiteten, använda resurser per BNP-

enhet, och avfallintensitet, avfall per BNP-enhet, fick en oönskad ökning, dock ökade samtidigt 

även  återvinningen och återanvändningen. Författarna argumenterar för att ökningen av 

resursintensitet och avfallsintensitet dock snarare är ett resultat av högkonjunkturen i Kina än 

implementeringen av cirkulär ekonomi (Matthews & Tan, 2016). 

 

För att del av de ekonomiska fördelarna i cirkulär ekonomi krävs det att affärsmodeller, 

produktdesign, materialflödesdesign och materialval sammankopplas. Mathews och Tan (2016) 

förklarar att det finns finans-, skatt-, prissättning- och industripolicyer som introducerades i 

samband med Kinas införande av lagen om cirkulär ekonomi samt att det även tilldelades en 

fond som syftar att gynna arbetet med cirkulär ekonomi. En fördel som beskrivs som vital för 

Kinas implementering av cirkulär ekonomi är att mer än hälften av alla produktionsaktiviteter 

utförs i industriparker och ”export processing zones”, vilket är zoner där företag slipper betala 

moms och tullavgifter. 

 

2.3.2 Utmaningar med cirkulär ekonomi  

  

Sauvé et al. (2016) lyfter fram att en stor utmaning med cirkulär ekonomi är en komplexitet 

som  konceptet medför och menar att den kräver att olika experter från olika områden, exempel 

ingenjörer och ekonomer, samarbetar för att få fram det bästa möjliga resultatet av konceptet. 

En annan utmaning som författaren lyfter fram är att det på kort sikt oftast är dyrare att tillverka 

produkter med lång livslängd till skillnad från produkter med kortare livslängd. Anledningen 

till detta menar Sauvé et al. (2016) är att kostnader relaterade till miljö och människohälsan i 

en linjär ekonomi är betraktade som externa kostnader och är åtskilda från produktion och 

konsumtion av en produkt. I en cirkulär ekonomi är dessa kostnader däremot integrerade i det 

priset som kunden betalar för produkten. Av den anledningen menar författarna att det är viktigt 

att en tillämpning av cirkulär ekonomi försäkrar både en framtida ekonomisk trygghet och 

ekonomiska incitament i konsumtion av produkter för företag och kunder.  

 

Vidare utmaningar med cirkulär ekonomi som beskrivs är att noggrant utvärdera olika alternativ 

för att minska miljöeffekterna i hela livscykeln för en produkt. Den miljömässiga aspekten 
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behöver i en cirkulär ekonomi vara integrerad med produktdesign och utveckling. I vissa fall 

kan det vara så att en produkts miljöpåverkan i ett steg av livscykeln sänks men förlängs i ett 

annat steg. Ett exempel på ett problem som belyses är att tillverkningsföretag som använder sig 

av råmaterial som generar mindre utsläpp istället kan bidra till att återvinningen och 

återanvändningen för produkten försvåras i med att mer utsläpp genereras i återvinnings- eller 

återanvändningsprocessen (Sauve et al., 2015). 

 

Grundidén med cirkulär ekonomi är att ersätta den traditionella linjära ekonomin. I en linjär 

ekonomi är miljöproblem och socialt ansvar relaterat till externa kostnader och åtskilda från 

produktion och konsumtion av produkter. I cirkulär ekonomi så behöver miljö- och 

socialmässiga kostnader vara inkluderade i priset som kunden betalar för en produkt. En stor 

utmaning är att hitta ett sätt att inkludera dessa kostnader i produktens pris. En möjlig lösning 

på det problemet är att införa take-back-system och skatter, som är ett sätt för den cirkulära 

ekonomin att försäkra att det sker omvända flöden för produkter och för att möjliggöra att 

produkter kommer tillbaka till tillverkarna efter att kunden inte längre har någon användning 

av produkten. Detta kräver däremot någon form av ingripande från statliga auktoriteter vilket i 

sin tur leder till att den cirkulära ekonomin blir beroende av politiska och ekonomiska frågor. 

Sådana beroenden kan få oönskade effekter då det kan bromsa upp det cirkulär-ekonomiska 

initiativet istället för att få fart på det (Sauve et al., 2015). 

 

2.3.3 Kritik mot cirkulär ekonomi 

 

Det finns också även viss kritik riktad mot cirkulär ekonomi. Enligt Bartl (2015) behöver en 

ökning i återvinningsgrad inte i alla tillfällen betyda en minskning av resurskonsumtion eller 

miljöeffekter. Av den anledningen är det viktigt att återvinning bedöms efter kvalité och 

effektivitet och inte bara resurseffektivitet. I cirkulär ekonomi så betonas vikten av återvinning 

som anses som en av flera lösningar på problemet med utvinning av jungfruligt material, ett 

stort fokus ligger på att öka återvinningsgraden. Däremot finns andra lösningar på problemet 

som avfallsförebyggande och en begränsning av avfallsexporter. Bartl (2015) menar att det 

råder en stor obalans i avfallshantering mellan länder i Europa. I länder som Rumänien och 

Grekland, där avfallshanteringen inte är lika utvecklad som i Västeuropa så läggs en stor 

majoritet av de nämnda ländernas avfall på antingen deponi eller förbränning. Trots detta så 

genereras det i Västeuropa två gånger mer avfall än i Rumänien och Grekland. Eftersom 

cirkulär ekonomi beskrivs handla om att se avfallsproblemet från ett helhetsperspektiv ska 

avfallshanteringen redovisas efter detta menar Bartl (2015). Författaren förklarar även att det 

har skett en ökning av outsourcing bland europeiska företag på senare år, som innebär att 

tillverkningsverksamheten flyttas från Europa till länder eller delar av världen där arbetskraften 

är billigare, som till exempel Kina. Detta leder till att avfallsproduktionen också flyttar från 

Europa till andra delar av världen. Därför betonar Bartl (2015) att det viktigt att utvidga 

systemgränser och inkludera hela värdekedjan i arbetet kring cirkulär ekonomi från ett 

avfallshanteringsperspektiv (Bartl, 2015). 
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2.4 Däckets konstruktion 
 

Den termokemiska processen som används för att tillverka däck kallas för vulkanisering. 

Processen innebär en rad komplexa kemiska reaktioner mellan gummipolymer, svavel och 

tillsatsmedel. Syftet med vulkaniseringen är att öka däckets elasticitet och dess livslängd.  

Gummimaterialets egenskaper bestäms främst av hur många, och vilka typer tvärbindningar 

som skapas mellan gummipolymer i vulkaniseringsprocessen. Däck består av olika 

samansättningar beroende på vilka som tillverkar däcket. Generellt består dock däck av 

vulkaniserat gummi med stålremmar och förstärkande textilvävnader, se tabell 2. Däckgummi 

består alltid av en blandning av naturgummi och syntetiskt gummi med tillsatser av kimrök för 

att stärka styrkan och minska förslitningen. Mindre delar av tillsatser används också som  

svavel, zinkoxid och stearinsyra. Organiska acceleratorer används även tillsammans med 

mindre kvantiteter av antioxidanter, flamskyddsmedel och andra typer av kemikalier. Zinkoxid 

har varit känt som den bästa acceleratorn för svavelvulkanisering. Under senare år har dock de 

miljömässiga konsekvenserna, så som dess inverkan på vattenekosystem, satt stopp på 

användningen av zinkkemikalier i gummiindustrin (Stevenson, Stallwood & Hart, 2008). 

 

Tabell 2 

Typical composition of a vulcanization mixture (Stevenson et al., 2008) 

  

Vulcanization 

component 

Quantity (Parts per 100 component parts of 

rubber by weight) 

Approximate 

content (%) 

Natural or synthetic 

polyolefin 

100 

 

>60 

Carbon black 50 >30 

Elemental sulfur 0.5–4 <3 

Zinc oxide 2-4 <3 

Stearic acid 1-4 <3 

Organic accelerators  0.5–2 <2 

Antioxidants Less than 0.5 <0.5 

Retarders Less than 0.5 <0.5 

Other chemicals Less than 0.5 <0.5 

 

 

2.5 Återvinning av uttjänta däck  
 

Att arbeta med avfallshantering är ett centralt inslag i den cirkulära ekonomin. Avfallshantering 

är arbetssättet som används för att jobba med återvinning av uttjänta däck. Avfallshantering 

definieras enligt FNs statistikavdelning för hållbar utveckling som ”Karakteristiska aktiviteter 

som inkluderar (a) insamling, transport, behandling och förfogande av avfall, (b) kontrollering, 

övervakning och reglering av produktionen, insamlingen, behandlingen och förfogandet av 

avfall samt (c) förebyggande av avfallsproduktion genom processmodifikationer, 

återanvändning och återvinning” (United Nations Statistics Division). Detta  är arbetssättet 

som definierar hur den cirkulära ekonomin praktiskt fungerar. Rada et al. (2014) påpekar vikten 

av att arbeta med avfallshantering genom att maximera återvinningen till en inte allt för hög 
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kostnad. Tekniska återvinningslösningar måste vara miljö- och ekonomiskt hållbara med en 

marknad som får en kontinuerlig tillförsel av det återvunna materialet. De betonar också vikten 

att, på ett ekonomiskt hållbart sätt, arbeta med teknik som kan återvinna mindre mängder 

material med förmågan att öka kapaciteten med att designa moduler som lätt kan användas på 

maskiner och öka kapaciteten (Rada et al., 2014). Uttjänta däck kan återvinnas på olika sätt 

vilket Figur 1 illustrerar. Cinaralp och Taverne (2011) visar hur återvinningen i EU har sett ut 

och förändrats under tidsspannet 1996-2011. Den största faktorn till den minskade 

deponeringen av däck beror på införandet av producentansvaret (Sienkiewicz et al., 2012). 

 

EU lagstiftning förbjuder medlemsländer att lägga uttjänta däck på deponi. Det vanligaste sättet 

att lagra däck har tidigare varit genom att lägga däcken på deponi. Anledningen till förbudet är 

för att det utgör ett miljöhot. Lagstiftningen bygger på EU policyn om avfallshierarki där avfall 

ska i första hand undvikas i den mån det är möjligt annars ska avfallet återanvändas, om inte 

det är möjligt materialåtervinnas och i sämsta scenario deponeras (Sienkiewicz et al., 2012). 

Arbetet med att inte deponera däck har i fortskridande takt ökat sedan producentansvaret 

infördes bland EU länder vilket har resulterat i en minskning från 49% till 5% från 1996 

(Cinaralp & Taverne, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5.2 Energiutvinning  

Ett vanligt sätt att återvinna uttjänta däck är genom energiutvinning. Energiintensiva industrier 

innehar en stor efterfrågan av gummimaterial eftersom däck har ett så pass högt energivärde 

samt att det är ekonomiskt lönsamt. Gummimaterialet som kommer i form av strimlade 

däckbitar används som ersättningsmaterial istället för andra typer av bränslen så som kol, dock 

tillsammans med andra bränslen som ett hjälpmedel att få upp temperaturen. Strimlade 

däckbitar har ett energivärde på 32 MJ/kg vilket gör materialet konkurrenskraftigt jämtemot 

andra material som ofta har mycket lägre energivärde. Cementindustrin har i stor omfattning 

har använt sig av däckgummi på grund av det höga energivärdet samt att det ses som ett 

miljövänligt alternativ då det i många fall har ersatt exempelvis kolbränsle (Sienkiewicz et al., 

2012). Sedan användningen av däck började användas till energiutvinning uppskattas 

kolförbränningen i cementindustrin ha minskat med 25% (Sadhan et al., 2005).  

Bild 3 Fördelning för återvinning av uttjänta däck (Cinaralp & Taverne, 2011) 
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2.5.3 Pyrolys 

Pyrolys är en teknik som kan användas för att utvinna olja och gas från uttjänta däck. Tekniken 

fungerar genom en upphettning av gummit till en temperatur mellan 400-700 grader Celsius i 

avsaknad av syre. Däcken genomgår en pyrolysbehandling i speciella ugnar som, beroende på 

teknik, innehar ett normalt eller reducerat tryck. Den slutprodukt som blir resultatet av däcket 

när det genomgått pyrolys är en rad olika kemiska föreningar som i fast, flytande eller i gasform 

kan utnyttjas i olja, energi eller i järn- och stålindustrin. De fasta produkterna som kan utvinnas 

av ett pyrolyserat däck är  flygaska, sot samt förkolnade rester av oxider och sulfider av zink, 

stål och kisel. Vidare utvinns också kemiska föreningar i gasform som är rikt på väte, koldioxid, 

kolväten och vätesulfid. De flytande produkterna som utvinns har föreningar som innehåller 

aromatiska kolväten och oljor med höga värmevärden. Dessa produkter avlägsnas av 

förorenade svavelföreningar och blandas med dieseloljor och andra petrokemiska produkter. 

Sienkiewicz et al. (2012) menar att pyrolysteknik som implementeras på uttjänta däck sällan 

används storskaligt eftersom produkterna som tekniken frambringar inte konkurrerar 

råvarupriser på grund av höga installationskostnader och servicekostnader. Dock påpekar 

Sienkiewicz et al. (2012) att det finns mycket forskning inom förbättringsområden för tekniken 

för att minska monteringskostnader för energi och petrokemiska råvaror som har stor potential 

att implementeras i industriell skala.  

 

2.5.4 Devulkanisering 

För att kunna återvinna gummi från uttjänta däck måste däcket devulkaniseras, detta innebär en 

omvänd process från den ursprungliga termokemiska process som används för att tillverka 

däcket. Det är svårt att återvinna allt gummi då de olika sammansättningarna i  

vulkaniseringsprocessen skapar olika tvärbindningar mellan gummipolymer. Under 

devulkaniseringsprocessen renas svavel från det yttre lagret av gummipartiklarna vilket skapar 

en verkande yta där det yttre lagret av gummipartiklarna inte längre är lika elastiska som dess 

ursprung utan blir till ett klibbigt tillstånd. De klibbiga gummipartiklarna kan då blandas ut med 

nytt gummimaterial för att kunna återvinnas till nytt gummi. En betydande utmaning med att 

devulkanisera gummi är att avlägsna svaveltvärbindningar från gummipartiklarna. Denna 

process innefattar användning av bakterierna  anaerober  och arkréer för att avsvavla gummi. 

Användningen av arkebakterier har dock visats producera bättra kvalité på det återvunna 

gummit snarare än anaeroba processen för att avsvavla gummi (Stevenson et al., 2008).  

 

2.5.5 Regummering  

Regummering är en metod som syftar till att förlänga däckets livslängd genom att ta bort 

däckets slitbana och lägga på en ny. Att regummera ett däck anses som lönsamt då det enbart 

krävs 30% av den energi och 25% av det råmaterial som används för att tillverka ett nytt däck.  

Processen ses som en avfallsfri metod eftersom den enda biprodukten är gummi som sedermera 

kan användas i tillverkning av kompositmaterial och i byggbranschen. Anledningen till att däck 

i mindre utsträckning regummeras, trots att det är miljövänligt, är på grund av priskonkurrens. 

Det är billigare att köpa nya däck och att det är sämre kvalitet och mindre säkerhet när fordonet 

uppnår höga hastigheter. De däck som kontinuerligt regummeras är dock lastbilsdäck, 

traktordäck och flygplansdäck på grund av att det är billigare (Sienkiewicz et al., 2012).  
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Bild 4 Exempel på en däckfragmenteringsprocess (Pehlken & Müller, 2009) 

  

2.5.6 Materialåtervinning  

Förnyat gummi har ett viktigt syfte i gummiindustrin. Återvunnet gummi är materialet som 

levereras till företag som applicerar materialet i nya produkter eller applikationer. Återvunnet 

däckgummi klassificeras som ett avfall för att använda detta i nya applikationer krävs det att 

gummiavfallet kompletteras av jungfruligt gummi, då klassificeras det inte längre som ett avfall 

(Europeiska kemikaliemyndigheten, 2010).  

 

Ett uttjänat däcks första steg för materialåtervinning är att fragmentera däcket. 

Fragmenteringsprocessen illustreras i bild 4 och består främst av tre steg, förkrossning, 

screening och magnetisk separation. Bearbetningsanläggningar ser annorlunda ut och olika 

tekniker används beroende på företag. Den generella processen innebär att det uttjänta däcket 

först (1) förkrossas till mindre delar. Sedan (2) följer första malningen där delarna blir till 

mindre bitar, denna del av processen frigör det mesta av stålen och fibrerna från gummibitarna. 

Efteråt (3) följer en magnetisk separation där det mesta av stålet försvinner. Fibrerna skiktas 

bort genom en skakningsgallring. En andra (4) malningsprocess kan sedan genomföras 

beroende på kvaliteten och kvantiteten på gummibitarna. Beroende på vilken storlek på 

gummimaterialet som efterfrågas fragmenteras däcket till olika typer av gummibitar (Pehlken 

& Müller, 2009). När stål och fibrer har separerats från gummibitarna kan materialet användas 

återigen i produkter och applikationer. Stålet som separerats smälts och fibrerna energiutvinns 

eller används som värmeisolering i byggbranschen. Huvudsyftet med att materialåtervinna 

uttjänta däck är dock att få ut gummimaterialet. Gummimaterialets användning för olika syften 

beror på dess storlek, dess olika fraktioner samt dess renhet. Tabell 3 visar de olika standarder 

som finns för fragmenterade däck sett till dess storlek (Sienkiewicz et al., 2012).    
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Tabell 3  

Classification of rubber recyclates obtained during the grinding of tyres Sienkiewicz   et al. 

(2012) 

Type of recyclate Size fraction 

Cut tyres >300 mm 

Shreds 20-400 mm 

Chips 10-50 mm 

Rubber granulate 0.8-20 mm 

Rubber dust <0.8 mm 

 

Hela däck är lättare att återanvända snarare än att återvinna dem. Hela däck lämpas för 

återanvändning då dessa lätt går att halvera eller dela till klippta däckbitar samt att de är 

återvinningsbara utan fysiska eller kemiska behandlingar. Hela däck används inom 

tillverkningsindustrin och kan användas som bullerskydd, konstgjorda avspärrningar och balar 

(Sienkiewicz et al., 2012). Gummichips är en mindre produkt som produceras i 

fragmenteringsprocessen. Chipsen är lätta och kan utan omfattande behandlingar komprimeras 

och förtjockas, de används vanligtvis som dränerings och isoleringsmaterial. Granulat är mindre 

än gummichipsen och varierar i storlek beroende på vad de ska användas till. Gummigranulat 

kan användas i en rad olika områden så som husdjursmadrasser, golvplattor, takmaterial, 

vibrationsdämpande material, asfalt, sportunderlag, gummiasfalt vägräcken och krockkuddar. 

Gummipulver är den minsta produkten från fragmenteringsprocessen. Gummipulver används 

ofta tillsammans i samansättningar med jungfruligt material i olika konstruktioner så som i 

beläggningsmaterial för att bilda gummiupphängningar. Produkten används vanligen i 

skosulor, idrottsanläggningar, bildelar, färgämnen, bindemedel och golv (Torretta et al., 2015) 

 

 

2.6 Marknader som efterfrågar däckgummi 
 

En marknad som efterfrågar gummigranulat är leverantörer av konstgräsanläggningar. 

Efterfrågan är stor eftersom konstgräs möjliggör idrott året om vilket ökar tillgängligheten för 

spel. Gummigranulatet som används i konstgräs ger ett bra resultat till en lägre kostnad än att 

anlägga en riktig gräsplan vilket är en stor fördel för marknaden för gummigranulat. 

Utmaningen inom denna marknad är att det finns en oro kring hälsofrågor med att utsätta sig 

för kontakt med återvunnet gummi. En stor fråga kring detta är huruvida hudkontakt med 

konstgräset eller inhalering av gummipartiklar är skadligt eller inte (Edeskär, 2015). En studie 

utförd av Nilsson et al. (2015) testade de utpekade ämnena som beskrivits som mest betydande 

i hälsofrågan i användning av konstgräs. I studien testades hälsoriskerna av bensotiazol, 

cyklohexylamin, dicyclohexylamin samt dibutylftalat varav slutsatsen blev att det inte finns 

någon hälsorisk associerade med dessa fyra ämnen annat än liten risk för känsliga individer att 

utveckla allergi mot bensotiazol (Nilsson et al., 2015). En annan typ av marknad som efterfrågar 

gummigranulat är tillverkare av vissa typer av fordonskomponenter, ljuddämpningsmattor, 

blomkrukor med mera. Dessa tillverkare efterfrågar gummi då materialet är lätt att forma samt 

att produkterna blir tåliga med en elastisk yta. Kartläggningen på denna marknad är att 
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utvecklingen går från att tillverka mestadels industriella produkter till att tillverka fler 

konsumentprodukter som exempelvis skosulor. Denna utveckling beror på att utbudet av 

gummigranulat ökar samt att samhället ställer krav på säkrare utomhusmiljöer, som på 

lekplatser. Pressat gummigranulat är ett bra material som visats sig säkert för att använda i dessa 

sammanhang. I konsumentprodukter, som skosulor, har gummigranulat setts som ett 

miljövänligt alternativ jämfört med att köpa in råvarubaserat gummi. Svårigheterna med 

användningen av däckgummi i denna marknad är att förmedla säkerhets och miljöfördelarna 

(Edeskär, 2015).  Ett annat användningsområde för gummigranulat är att tillverka asfalt där 

granulatet blandas med bindemedlet bitumen vilket skapar en asfalt där fördelarna är att det blir 

minde buller, minskad vattenfilm vilket gör att däcket får bättre fäste på vägen samt mindre risk 

för att asfalten spricker på grund av temperaturskillnader. Gummiasfalt har vuxit fram som ett 

konkurrenskraftigt alternativ jämtemot vanlig asfaltsbeläggning i utlandet. Problematiken med 

denna beläggning i Sverige är det svenska klimatet och användningen av dubbdäck. Svenskt 

klimat behöver specifika blandningar i asfalten vilket gör att gummiasfalt ännu inte fått en 

utbredd marknad i Sverige, dock håller provsträckor på att testas för att undersöka möjligheten 

att införa gummiasfalt i större skala. En investering i gummiasfalt skulle vara en stor investering 

som skulle skapa en ökad efterfrågan på gummigranulat i Sverige (Edeskär, 2015). 
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3. Metod  
3.1 Forskningsstrategi 

 

Studien har genomgående genomförts utifrån en abduktiv forskningsstrategi. Bryman (2011) 

menar att ett abduktivt utgångssätt innebär en rörelse mellan insamlad data och teori. En 

abduktivt forskningsstrategi innebär att det finns inslag av både induktiva och deduktiva 

strategier. Det induktiva inslaget i studien innebar att insamlad data tolkades utifrån vad som 

framkom under datainsamlingsprocessen. På detta sätt drog det induktiva ansatssättet slutsatser 

från empirisk grund (Bryman, 2011). Det deduktiva inslaget i studien innebar att insamlad data 

jämfördes och analyserades med stöd från tidigare forskning och de teorier som presenterats. 

Genom att växla mellan teori och empiri skapas således en möjlighet att låta teoretiska begrepp 

vägleda och stötta empiriska resultat för att ge ett bredare perspektiv på resultatet. Genom det 

induktiva inslaget skapades en förståelse för det som undersöktes under studiens gång. 

Förståelsen för området växte fram av empiri och av denna anledning lämpar sig ett induktivt 

inslag inom områden som är relativ outforskade. Området för cirkulär ekonomi är brett, det 

finns relativt lite teori som undersöker cirkulär ekonomi utifrån en specifik produkt, mesta delen 

av den tidigare forskningen undersöker hur cirkulär ekonomi kan implementeras praktiskt eller 

hur konceptet fungerar som policys. Vad gäller däck är den teori som finns mest inriktad på 

tekniska processer för att återvinna uttjänta däck. Eftersom det inte finns mycket tidigare 

forskning inom området cirkulär ekonomi sett från en värdekedjeanalys ansågs en abduktiv 

utgångspunkt som mest lämpad då den deduktiva delen att jämföra den teori som finns med det 

empiriska resultatet utgjorde en kompletterande förståelse för denna studies resultat. 

 

3.2 Empirisk datainsamling  

 

3.2.1 Urval av respondenter 

För att komma i kontakt med respondenter tillämpades ett målinriktat urval som Bryman (2011) 

menar innebär att undersökarna i studien valde respondenter på ett strategiskt sätt där deltagarna 

var relevanta för studiens syfte och frågeställning. Kriterierna för urval var att deltagarna skulle 

skilja sig åt utifrån viktiga kännetecken vilket i denna studie var att de skulle representera 

respektive del av värdekedjan och täcka den. Vid ett målinriktat urval är det viktigt att 

undersökarna är medvetna om vilken roll deltagarna fyller, för att på så sätt kunna inkludera 

eller utesluta vissa aktörer. 

 

I denna studie fanns tydliga kännetecken på hur valen av respondenter täckte hela värdekedjan 

(se bild 5). En urvalsmetod inom det målinriktade urvalet är kedjeurval vilket undersökarna 

tillämpade för att hitta respondenter. Kedjeurvalet i denna studie innebar att undersökarna till 

en början kom i kontakt med relevanta aktörer i värdekedjan som föreslog andra aktörer att 

kontakta. Återigen var det viktigt att undersökarna var välmedvetna om kriterierna för val av 

respondenter som kom på förslag så att de uppfyllde kriterierna för att ha en plats i värdekedjan 

(Bryman, 2011).  
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3.2.2 Urvalsavgränsning  

Det huvudsakliga fokuset för intervjuerna låg på företagen och organisationerna i studien. En 

urvalsavgränsning gjordes för att täcka minst en aktör från varje del av värdekedjan med ett 

större fokus på återvinningsföretag och organisationer med beslutsfattande uppdrag. Denna 

avgränsning gjordes med hänsyn till att minst en aktör skulle vara representativ för varje del 

samt för att återvinningsföretagen utgör en större del av cirkulär ekonomi vilket syftades 

återspeglas i studien. De beslutsfattande organisationerna som sätter normer för hur cirkulär 

ekonomi möjligtvis kan arbetas utefter fick även de en större plats vilket motiverades med att 

ge de organisationerna har mycket inflytande.  Vidare gjordes också en avgränsning till att inte 

intervjua privatkunder, trotts deras plats i värdekedjan. Det ansågs att det organisatoriska 

perspektivet, i form av samarbete mellan företag och organisationer, är av mer relevans till 

studien än det individuella perspektivet, privatkunders användning av bildäck.  

3.2.3 Intervjuer 

För att ge svar på studiens frågeställningar genomfördes 17 intervjuer med personer från alla 

aktörer i värdekedjan, från ansvariga organisationer till återvinningsföretag. Syftet var att täcka 

en och/eller flera aktörer från hela värdekedjan. Bryman (2011) tar upp och skiljer tre olika 

Bild 5 Illustrering av de deltagande aktörerna (egenframtagen) 
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varianter av intervjuer, strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. Det som 

skiljer de tre emellan är den grad hur mycket frågorna är förutbestämda. En strukturerad intervju 

innebär att frågorna är helt färdigbestämda innan intervju inleds och forskaren följer dessa från 

en intervjuguide från början till slut. Semi-strukturerade intervjuer innebär att det finns mer 

frihet för forskaren att föra dialog och ställa följdfrågor till respondenten. Ostrukturerade 

intervjuer är ostrukturerade till sin natur och bygger på att forskaren och respondenten för 

dialog mellan varandra. Dessa tre intervjuvarianter lämpar sig mer eller mindre beroende på 

vem och i vilket sammanhang de genomförs. I den här studien förekom två ostrukturerade 

intervjuer, 14 semi-strukturerade intervjuer samt en strukturerad intervju (se tabell 4). Eftersom 

undersökarna använde en abduktiv forskningsansats med  deduktiva och induktiva inslag 

ansågs det lämpligast att de inledande intervjuerna inte byggde på antaganden och därför var 

de inledande intervjuerna ostrukturerade med fokus på dialog. Vart efter intervjuerna började 

ta form och ge värdefull information genomfördes semi-strukturerade intervjuer med fokus på  

följdfrågor. En intervju var strukturerad eftersom respondenten enbart kunde svara på mail, det 

var i detta avseende noga utvalda frågor för att fylla den kunskapslucka undersökarna ansåg att 

intervjun skulle fylla (Bryman, 2011).  

 

Under studien genomfördes vissa intervjuer med telefon som hjälpmedel då de respondenter 

som var viktiga att inkludera befann sig i utlandet eller på andra ställen i Sverige som gjorde 

det svårt att träffa dessa fysiskt. Nackdelen, enligt Bryman (2011) med att genomföra 

telefonintervjuer är förlusten av mötet mellan människor. Ofta kan kroppsspråk, gester och 

miner vara viktiga aspekter under kvalitativa intervjuer och underlätta kommunikationen. 

Bryman menar även att kvalitativa intervjuer på telefon är svåra att hålla långa, specifikt blir 

detta en nackdel då intervjuaren lätt går miste om nödvändig information. Vidare finns det 

situationer och sammanhang där telefonintervjuer kan användas med fördel. Den främsta är att 

det av kostnads- och- tidsaspekter är nödvändigt att göra telefonintervjuer för att kunna 

inkludera alla aktörer i värdekedjan. Vidare behöver inte telefon som hjälpmedel vara något 

negativt, i detta fall är det inte respondenterna som individer som är i fokus utan den information 

som det har att dela med sig av, vilket med fördel kan göras med telefon (Bryman, 2011).    

 

Genom att inkludera alla aktörer i värdekedjan skapas en helhetsförståelse för arbetet med 

cirkulär ekonomi för uttjänta däck. Samtidigt skapas en förståelse för vilka aktörer som har 

större respektive mindre påverkan på det cirkulär-ekonomiska arbetet. Intervjuerna var därav  

utformade olika beroende på aktör, olika frågor ställdes till olika aktörer i syfte att förstå den 

enskilda aktörens arbete med uttjänta däck utifrån cirkulär ekonomi. Varje intervju spelades in 

och transkriberades. Samtliga intervjuer i studien transkriberades i syfte att minnas vad som 

framgick av intervjuerna samt för noggrannare redogöra för resultatet. Transkriberingen var 

viktig eftersom intervjuerna byggde på att förstå cirkulär ekonomi i värdekedjan och med 

transkriberingens hjälp kunde undersökarna styrka resultatet med citat (Bryman, 2011). 

 

Denna studie inkluderade totalt 17 intervjuer från 14 aktörer vilket täckte värdekedjan. En 

svårighet som Bryman (2011) lyfter fram är det svårt att på förhand veta hur många intervjuer 

som krävs. Bryman (2011) lyfter istället fram teoretisk mättnad som en indikator på när det inte 

längre behövs fler intervjuer. Teoretisk mättnad innebär att ”intervjuer som behövdes för att få 
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en tillförlitlig känsla av att temat är uttömt och tillräckligt varierat i datauppsättningen” 

(Bryman, 2011, s. 436). Undersökarna ansåg att en teoretisk mättnad hade uppnåtts när 17 

intervjuer var genomförda då deltagarna berättade liknande exempel på företeelser som tidigare 

framkommit från andra aktörer.    

 

 

3.3 Sekundärdata  

 

Det finns inget uppenbart argument för att inte använda kvalitativ sekundärdata eftersom 

sekundärdata kan möjliggöra bearbetning av information som inte uppkom i som primärdata 

undersökningen. För att förstå en helhetsbild och spara tid kan med fördel andra forskares data 

användas som en teoretisk referensram. Dock lyfter Bryman (2011) fram vissa nackdelar. Det 

kan vara problematiskt att analysera andras forskning då de kan ha ett annat syfte än det som 

undersökarnas studie ämnade undersöka och även kan det vara svårt att säkerhetsställa 

kvaliteten på sekundärdata. I denna studie används sekundärdata i det teoretiska ramverket samt 

granskas hemsidor och årsredovisningar i empirin för att  komplettera primärdata.   

 

3.4 Forskningskvalitet 

 

För att säkerhetsställa att studien är valid och reliabel var det viktigt att studien undersökte det 

som var tänkt att undersökas. Begreppen validitet och reliabilitet skiljer sig mellan kvalitativa 

och kvantitativa studier. I kvalitativa studier sätts inte siffor på hur pass trovärdig och tillförlitlig 

studien är och därav handlade denna studiens validitet om undersökarnas förmåga att visa 

trovärdighet. Att visa trovärdighet innebär att data behandlades genom att (1) spela in alla 

intervjuer för att säkerhetsställa konsekventa svar samt för att kunna visa hur de empiriska 

Tabell 4 

Intervjusammanställning 

     

Datum Företag Ostrukturerad Semi Strukturerad Längd  Metod 

2016-02-17 SDAB X   35m Telefon 

2016-02-24 Ragn-Sells  X  17m Telefon 

2016-03-02 Bil Sweden  X  30m Möte 

2016-03-16 Casandra Oil X   30m Möte 

2016-03-16 Casandra Oil  X  23m Möte 

2016-04-01 THM recycling solutions  X  14m Telefon 

2016-04-12 STRO  X      65m Möte 

2016-04-12 Michelin  X      90m Möte 

2016-04-18 Däckbranschens info. Råd  X      15m Telefon 

2016-04-25 Ecorub  X      48m Telefon 

2016-05-09 SDAB  X      56m Möte 

2016-05-10 Däckteam   X      12m Möte 

2016-05-11 Ragn-Sells  X      15m Telefon 

2016-05-12 Pirelli  X      23m Telefon 

2016-05-17 DFTF   X  Mail 

2016-05-18 Scandinavian Enviro Systems  X      15m Telefon 

2016-05-19 Colmec  X      14m Telefon 
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resultaten analyserats. (2) Genom att redovisa för alternativa teoretiska förklaringsmodeller för 

studiens syfte. En viktig del att beakta i studien har varit att vara väl medvetna om olika typer 

av fel, bias, för att nå god trovärdighet. En svårighet att överkomma var respondent-bias, att 

säkerhetsställa att svaren är trovärdiga. Detta har försökts att motverkats genom att hämta 

information från andra källor så som granskning av hemsidor och årsrapporter för att 

komplettera den givna informationen från respondenterna (Robson, 2011). 

 

Reliabilitet i en kvalitativ studie innebär hur tillförlitligheten på de använda 

datainsamlingsinstrumenten är, i kvalitativa studier är det undersökarnas förmåga att på ett 

tillförlitligt tillvägagångsätt samla konsekvent information. För att visa på god tillförlitlighet 

har undersökarna (1) inte enbart själva varit medvetna om hur detta ska genomföras utan även 

visat upp hur fallgroparna för att nå reliabilitet kan motverkas. (2) vara medvetna om att 

frågorna som ställs kan ge icke-representativa svar för vad som ämnades undersökas. (3) Vara 

medvetna om att inte dra slutsatser från icke-representativ information samt (4) Enbart visa den 

interna generaliserbarheten, vilket innebär att endast generalisera slutsatserna till de givna 

premisserna inom ramen för studien (Robson, 2011). 

 

Utöver att visa god validitet och reliabilitet innebär också en bra forskningskvalitet att det är 

vitalt att tydligt visa samstämmighet med rapportens alla delar, syfte och frågeställning till 

slutsats, att säkerhetsställa att begreppen och empirin har en överensstämmelse. Det vill säga, 

att teori och empiri samstämmer i begreppen som uppkommer (Bryman, 2011). 

 

3.5 Etik 

 

Det finns etiska riktlinjer som ska följas när man forskar inom ett område och gör empiriska 

undersökningar vilka finns att följa från Vetenskapsrådet (2002) dessa regler handlar om 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och samtycke för de personer som är medverkande i 

undersökningen. Vetenskapsrådet har utformat sina etiska forskningsprinciper med fyra krav 

på god forskningsetik. Informationskravet (1) Deltagarna medverkar frivilligt och de ska vara 

medvetna om vad studien handlar om samt vad som den syftar undersöka. Samtyckeskravet (2) 

Deltagarna ska samtycka deras egen medverkan och ha rätt att när som helst avbryta studien 

utan negativa konsekvenser. Konfidentialitetskravet (3) Deltagarna ska veta att informationen 

de lämnar behandlas konfidentiellt där undersökarna endast vet vilken information som 

deltagarna lämnat. De respondenter som ingår i studien skall inte heller presenteras på ett sätt 

som gör att utomstående kan identifiera vilka de är. Nyttjandekravet (4) Deltagarna ska vara 

medvetna om vad deras information kommer användas till samt att studiens resultat inte 

kommer användas till annat än vetenskapliga syften. Dessa fyra forskningsetiska krav bör alltid 

följas för att säkerhetsställa att den empiriska datainsamlingen är enligt god forskningsetik 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Denna studie kommer att utgå och förhålla sig till dessa etiska regler när intervjuer sker. Det är 

värt att nämna att även handledare och ämnesgranskare kommer ha tillgång till information om 

intervjuerna och därför är det viktigt att de som intervjuas är medvetna om detta. Etik är ett 
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viktigt inslag i all forskning och under den empiriska datainsamlingen gör sig detta tydligt. 

Inriktningen på detta arbete kommer i sin natur inte var etiskt känsligt vilket innebär att 

undersökarna kommer följa vetenskapsrådet (2002) rekommendation att ”Inför varje 

vetenskaplig undersökning skall ansvarig forskare göra en vägning av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsrespondent/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person” (Vetenskapsrådet, 

2002. s.5). Med detta vill undersökarna poängtera att de etiska riktlinjerna kommer att följas 

men med ett mindre fokus att designa studien med etik som främsta betoning. 

Kunskapstillskottet för denna studie kommer inte utgöra negativa konsekvenser för de berörda 

deltagarna.  
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4. Resultat 

4.1 Svensk däckåtervinning AB 

 

Svensk däckåtervinning AB (SDAB) är ett aktiebolag som hade sin operativa start i januari 

1995 i samband med däckproducentsvarslagen som infördes 1994. SDABs primära uppdrag är 

att fungera som däckbranschens svar för på förordningen om producentansvar för däck. SDABs 

arbete består av att organisera insamlingen och återvinningen av uttjänta däck. SDAB är 

registrerat som ett aktiebolag men respondenten beskriver SDABs roll som ”vi är snarare en 

katalysator och vi är non profit”. 

 

Cirkulär ekonomi i SDAB 

Svensk däckåtervinning AB arbetar uttalat med cirkulär ekonomi. Under tidigare år var SDABs 

fokus att titta bakåt i däckets värdekedja och se till att däckinsamlingen sker så smidigt som 

möjligt. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har fokus skiftat till att börja jobba mer aktivt att 

engagera sig längre fram i värdekedjan för att se var de uttjänta däcken kan ha störst nytta ”Jag 

tycker själv att man ska titta på var får vi en vettig samhällsnytta som också det också finns en 

ekonomi inom”. Respondenten beskriver SDABs nuvarande arbete som ”vi kan agera market 

maker, vi kan jobba tillsammans med myndigheter och skapa intresse… att titta framåt och se 

var får vi bästa nytta, det är väl lite det som är nytt, vi jobbar mycket mera aktivt och det blir 

en del av den cirkulära ekonomin”. Respondenten menar att man först ska skapa ett intresse för 

gummit som framtas från uttjänta däck istället för att bara sköta insamlingen och därefter se hur 

däcken kan återvinnas. SDAB ansvarar för ungefär 95% av  de uttjänta däck som samlas in och 

ser sig själva ha ett stort ansvar i arbetet kring spårbarheten för materialet som innebär att spåra 

de uttjänta däcken för att veta vilka samansättningar däckgummit består av. På frågan vad som 

händer efter att de uttjänta däcken samlats in säger respondenten ”vi upphandlar ungefär vart 

femte år i öppen konkurrens om insamling, återvinning, marknadsföring och försäljning” Detta 

innebär att företag konkurrerar om rätten att samla in, återvinna, marknadsföra och sälja uttjänta 

däck vart femte år. Det behöver inte vara ett företag som har hand om alla delar utan olika 

områden kan delas upp mellan olika företag.  

 

Barriärer  

Respondenten beskriver att det finns barriärer inom arbetet med återvinning och insamling av 

uttjänta däck då ”problemet med producentansvaret generellt är att det är push tänk”. Med 

detta menar respondenten att producentansvaret tvingar producenter att ta ansvar för insamling 

och återvinning av uttjänta däck men att detta inte ingår i deras kärnverksamhet. Detta i sin tur 

leder till att producenter köper sig fria från problemet snarare än att lösa problemen själva. En 

annan barriär som respondenten pekar ut är det femåriga avtalet som SDAB gör med företag 

om insamling, återvinning, marknadsföring och försäljning av uttjänta däck. Respondenten 

menar att ”5 år det är ju inte en jättelång period om man ska utveckla en ny process som 

dessutom kräver investeringar och fabriker och nästa vända kan det visa att dem inte får ett 

avtal”. Detta kan hämma utvecklingen av återvinning av uttjänta däck menar respondenten 

eftersom företag måste överväga riskerna att ge sig in i den här typen av bransch. 
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Respondenten menar även att ”jag tror vi använder cirkulär ekonomi som ett fluffigt begrepp” 

och bör definiera vad cirkulär ekonomi innan man börjar använda det. En annan barriär som 

försvårar för SDAB är dilemmat mellan materialåtervinning och energiutvinning, respondenten 

beskriver att  ”det blir jättemånga ”vad är bäst för miljön”. Är det att vi skickar våra däck till 

cementindustrin där dem förbränns där dem dessutom behöver stålet som finns i däcket i sin 

process för att oxidera kalken eller är det bättre att dem bryter järnmalm och skickar in, eller 

att de åker till Brasilien någonstans och bryter kol och hämtar till sin process. Vad är bättre 

för miljön”. Respondenten resonerar att ”är det miljöbästa att alltid återanvända eller att 

återvinna materialen eller är det så att så länge vi håller bryter jungfruligt material så vore det 

bättre att göra någon materialersättning både kanske till materialanvändning och energi?”. 

Att jobba med återvunnet material i sig är en barriär då konkurrenterna jobbar med jungfruligt 

material och att detta skapar ett motstånd i sig menar respondenten och fortsätter med att säga 

”bara stämpeln återvunnet sitter i huvudet på folk då är det sämre för då är det inte framtaget 

just för det här utan det var framtaget för något annat men sen får vi använda det i efterhand” 

Respondenten menar också att det tidigare funnits misstänksamhet och skepticism till bildäck 

och att det har bidragit till att det inte använts mer gummi från uttjänta däck i fler områden 

“däck på den gamla tiden innehöll ämnen som inte var så bra”. Respondenten menar även att 

återvunnet gummi från uttjänta däck har en avfallsstämpel som kan ses som ett hinder för att 

använda det, respondenten säger att ” har man samlat in materialet och återvunnit det så krävs 

det ganska mycket innan man blir av med avfallsstämpeln” Respondenten nämner även att 

regummeringsindustrin i Sverige och i Europa i stort sett har blivit utkonkurrerad av 

lågprisimporten från Asien han förklarar detta som att ”förut kunde man hitta ett regummerat 

däck som var bra och inte till samma pris som ett nytt men det mellan segmentet har slagits ut 

av lågpris segmentet”.  

 

Möjligheter  

Respondenten beskriver att ett ”push tänk” är en barriär och menar att motsatsen ”pull tänk” 

är en möjlighet.  Respondenten beskriver deras pull arbete som ”vi stimulerar istället pull vi 

försöker jobba med slutanvändare och dra nytta och få en efterfrågan”. SDAB har stora 

möjligheter i deras arbete att skapa en efterfrågan av däckgummi vilket syftas leda till att fler 

aktörer använder däckgummi i nya produkter. Vidare ser respondenten möjligheter att öka 

efterfrågan om lagar skulle ändras ”där skulle lagstiftaren också hjälpa till, av nytillverkade 

produkter ska 5% bestå av återvunnet material”. Ett helhetstänkande beskrivs som viktigt för 

värdekedjan och specifikt viktigt är att se till var det skapas värde. En potential för att bli mer 

cirkulära är enligt respondenten att ”titta mer i hela värdekedjan och värdeskaparna och titta 

på intäktsmöjligheterna för det här materialet”. En stor del i det cirkulära arbetet för SDAB är 

att jobba med aktörer som har olika däckåtervinningstekniker, där finns det möjligheter menar 

respondenten genom att ”vi jobbar tätt tillsammans med entreprenören och utvärderar olika 

återvinningsalternativ… vi ser till att ge pengar åt forskning och utvärderingsprojekt”. 

Ambitionen för SDAB är att materialåtervinna däcken vilket respondenten menar går att göra 

på olika sätt  ”vi vill materialåtervinna på olika sätt som att man klipper det och granulerar 

det men också genom devulkanisering eller pyrolysprocesser där man kokar ut olika substanser 

som blir olika material och produkter”. För SDAB är konkurrens om däcken bra ”det gör inte 
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oss någonting att det så småningom kommer bli konkurrens om materialet det är ju så vi får 

upp värdet på det”, på detta sätt menar respondenten att det ska skapas efterfrågan och öka 

återvinningen av däckgummi. Respondenten förklarar att man vill ha igång flera områden 

samtidigt ”strategiskt vill (vi ha) 3, 4, 5 större områden igång och det kan vara konstgräsplaner, 

gummiasfalt, pyrolys, devulkanisering, blandning med pyromeler eller något helt nytt”. 

 

Respondenten tror att en framtidsmöjlighet är leasa däck för att de ska räcka längre 

”leasingkonceptet som sådant är dem flesta ganska överens om att det är på väg att det kommer 

utvecklas mera och varför inte även på däck”. En leasingmodell kan underlätta för SDAB 

genom att ”vi får en ökad spårbarhet, då får vi batcher från samma tillverkare på samma ställe, 

det kan underlätta utsorteringen och det kan underlätta på sikt att man har en take-back till 

nydäcksproduktion eftersom det är ju bara tillverkaren själv som vet vad deras recept innehöll 

och det blir så att man kan använda det igen”. 

 

4.2 Däckbranschens informationsråd  

 

Informationsrådet agerar som en neutral part för däckbranschen och jobbar inte med 

kommersiella frågor. Informationsrådet samarbetar med andra aktörer som ligger utanför 

däckbranschen så som trafikverket, polisen och energimyndigheten. Däckbranschens 

informationsråd är en konstruktion som uppkom under 1990-talet då det fanns diskussioner om 

införandet och lagstiftning om vinterdäck. Beslutet om vinterdäck fastnade hos politikerna och 

branschen ansåg att de måste arbete tillsammans för att öka kunskapen. Bakom däckbranschens 

informationsråd står fyra parter vilka är Däckspecialisternas riksförbund (DRF), 

Däck-, fälg- och tillbehörleverantörernas Förening (DFTF), Svensk däckåtervinning AB 

(SDAB) samt Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO). 
 

Cirkulär ekonomi i däckbranschens informationsråd 

Informationsrådet arbetar inte uttalat med cirkulär ekonomi men bakom informationsrådet står 

SDAB. De arbetar dock med att sprida information om däckets miljöpåverkan, vilket i vissa 

fall samstämmer med cirkulär-ekonomiska inslag. Utifrån ett branschperspektiv resonerar 

respondenten att cirkulär ekonomi ”…i grund och botten handlar om ekonomi… att man har 

ett förtroende hos kunderna. Sen är ju däcket en ganska värdefull tillgång… det finns ju en 

ekonomi rent faktiskt i det att man ser till att använda det på ett bra sätt”. För att öka 

medvetenheten och sprida information arbetar informationsrådet med att ”försöka öka 

kunskapen med hur man ska använda sina däck, tillexempel att man ska ha ett bra lufttryck i 

däcken så att däcken håller längre”. Denna informationsspridning möjliggör en medvetenhet 

hos kunderna om däckets miljöpåverkan. Respondenten berättar vidare om att det finns en 

energimärkning med däck ”Det är samma som när du köper kylskåp att de är från A –D eller 

vad det nu är och vad det är för rullmotstånd på däck. Sen finns det även med vad det är för 

våt-grepp och vad det är för buller utanför bilen. Det är ett sätt för att öka medvetenheten om 

däckets miljöpåverkan”. Det går inte att klassificera informationsrådet som en aktör som 

arbetar med cirkulär ekonomi då det enda som samstämmer med cirkulär ekonomi är att de ökar 

medvetenheten om hur däcket kan ha maximal livslängd. 
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Barriärer 

Respondenten beskriver att en av de största utmaningarna är deras nuvarande arbete med att 

”arbeta med att få däck som bidrar till låg bränsleförbrukning på bilar”. Informationsrådet 

arbetar inte med hantering av uttjänta bildäck, men det finns en gemensam syn mellan 

informationsrådet och SDAB där en svårighet är ”att utveckla och designa produkter och 

användningsområden för däcken när de har gjort sitt som bildäck”. Respondenten beskriver 

att detta är utmaningar som behöver utvecklas och jobbas vidare med. Vidare berättar 

respondenten om svårigheterna med miljöpåverkan vid tillverkning av däcken och menar att ett 

hinder är svårigheterna med att göra däck med låg bränsleförbrukning ”genom att göra däck 

som har en lägre bränsleförbrukning finns det ganska stora miljövinster att göra… den 

utvecklingen har ju varit ganska tydlig i branschen, att göra däck med lägre rullmotstånd”. 

 

Möjligheter 

För att införa ett mer cirkulärt-ekonomiskt perspektiv i branschen berättar respondenten att de 

finns många aktörer som är viktiga för att möjliggöra detta men nämner att universitet och 

högskola som en viktig aktör ”det kan vara universitet och högskola, att man jobbar med att 

ta fram bra sätt att använda däck och tekniker för det och produkter där det passar”. En annan 

möjlighet med cirkulär ekonomi är, enligt respondenten, att det finns pengar att tjäna genom att 

arbeta med det. Respondenten berättar att ”där finns det nog möjligheter att utveckla den vägen 

också”. Att utveckla och designa produkter och användningsområden för däcken är enligt 

respondenten både en barriär och en möjlighet. Avslutningsvis tror respondenten att en 

möjlighet är att ”man ser till att det man stoppar i, som man gör däcken av, att man får en vara 

i andra änden som går att använda”. Respondenten syftar på att tänka redan i tidigt skede, vid 

tillverkning, på hur däcket kan återanvändas. 

 

4.3 Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening 

 

Däck-, Fälg- och Tillbehörleverantörernas Förening (DFTF) är en ideell förening där 

leverantörer till återförsäljare av däck i Sverige gemensamt arbetar mot att utveckla den svenska 

däckbranschen samt ta tillvara intressen från alla däcktillverkare. DFTF består av alla de stora 

däcktillverkarna som finns representerade i Sverige.  

 

Cirkulär ekonomi i DFTF 

Eftersom alla däcktillverkare omfattas av producentansvaret innebär det att de själva är tvungna 

att ansvara för de däck som de sätter på den svenska marknaden när de är uttjänta. Respondenten 

säger att ”DFTF äger SDAB till 80% av den enkla anledningen att vi som producenter är 

ansvariga att ta hand om det avfall som våra produkter orsakar, i vårt fall handlar det om 

uttjänta däck”.  Respondenten svarar på frågan om medlemmarna ser intresse i cirkulär 

ekonomi  att ”Ja det tycker jag. Alla vi som jobbar i branschen anser att vi har ett ansvar för 

miljö och långsiktighet… hur vi tar hand om däcket när det är uttjänt”. 
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Barriärer 

DFTF har stor ägandeandel av SDAB och därför menar respondenten att SDAB och DFTF har 

en samsyn kring detta.  

 

Möjligheter 

Möjligheter med cirkulär ekonomi beskrivs som god för framtiden, respondenten menar ”SDAB 

samlar in allt men sen kan vi säkert göra mer för att hitta nya användningsområden för det 

uttjänta däcket än vad som finns tillgängligt idag”. Medlemmarna i föreningen har nästan alltid 

en samstämmighet och de har sällan intressen som krockar med varandra ”våra agendor kring 

de intressen vi skall tillvarata är väldigt samstämmiga”.  

 

4.4 The Scandinavian Tire and Rim Organization 

  

The Scandinavian Tire and Rim Organization (STRO) är en teknisk organisation som bildades 

för 56 år sedan. STROs uppgift är att försvara de nordiska förhållandena i förhållande till övriga 

Europa när det kommer till frågor angående de tekniska aspekterna av däck och fälgar. STRO 

får direktiv av den europeiska organisationen European Tyre and Rim Technical Organisation 

(ETRTO)  som sätter standarder för europeiska däck när det gäller mått, färg, storlek och vinklar 

på däck och fälgar. Respondenten beskriver organisationen som ”vi är organiserade vi är lite 

som en informationsbas. Vi jobbar mycket med regler och bestämmelser och standarder på 

däck med myndigheter”. Styrelsen i STRO består av de 7 stora däcktillverkarna i Sverige vilka 

är Michelin, Continental, Bridgestone, Nokian, Goodyear, Pirelli och Trelleborg.  

 

Cirkulär ekonomi i STRO  

Respondenten berättar att dennes syn på cirkulär ekonomi är ”det handlar väl i stort om 

återvinning eller återanvändning. Det man skulle kunna säga cirkulär ekonomi i däck är väl 

regummering av däck”. STRO jobbar inte uttalat eller direkt med cirkulär ekonomi. Däremot 

berättar respondenten att STRO har kommunikation med aktiebolaget Svensk däckåtervinning 

(SDAB) och att ”om SDAB har något problem med däckets konstruktion eller 

gummiblandningar då brukar dem kontakta mig om jag kan svara på det och då kontaktar jag 

dem som behöver kontaktas för att få svar på det”.  
 

Barriärer  

Respondenten beskriver en mängd olika exempel på barriärer som försvårar för återvinning av 

däck. Ett problem som belyses är att biltillverkare tillsammans med däckproducenter vill öka 

bilens komfort vilket påverkar däckets innehåll ”man har tagit fram ett tyst däck och det här 

tysta däcket har ju då en massa på insidan, alltså skumgummimassa som man sprutar in i däcket 

på insidan, en massa som dämpar vibrationerna som kommer från däcket”. Respondenten 

menar att detta blir ett problem då ”den här massan i sig själv måste man då separera från 

däcket innan man tar däcket till återvinning, så det blir ett till arbetsmoment”. Vidare beskriver 

respondenten den komplexitet som finns vid tillverkning av däck och hur det förvårar 

separationen av olika gummilager och oljor "problemet är att när du gör ett däck så har du en 

väldigt mycket råmaterial, råolja och naturgummi och det är olika kemikalier som man blandar 
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ihop när man då vulkar däcket, alltså i vulkaniseringsprocessen så binder man ihop allt 

material och sen blir det väldigt svårt att separera efter”. Respondenten tror inte att det ännu 

finns en ekonomisk lönsamhet i att återanvända återvunnet däckgummi i nya däck ”Gummit 

blir ju blandat och det blir väldigt kostsamt om man nu skulle kunna göra det”. En stor barriär 

för cirkulär ekonomi menar respondenten är att ”regummeringsbranchen har dött ut eftersom 

det finns så billiga nya däck, regummering är ett bra tecken på cirkulär ekonomi för det handlar 

inte bara om att däcket ska räcka länge utan man återanvänder den stommen”. 

 

Möjligheter  

STRO har en viktig roll för däckets konstruktion. Organisationen arbetar med att bestämma 

standarder och normer för däcken utifrån de tekniska aspekterna vilket är en möjlighet att 

utveckla. Organisationen arbetar inte med cirkulär ekonomi men skulle ha mycket att tillföra i 

med deras position och möjlighet att påverka hur de nordiska däcken ser ut på marknaden. ”Vi 

jobbar mycket med regler och bestämmelser och standarder på däck med myndigheter”.   

 

4.5 Michelin 

 

Michelin grundades 1889 och deras marknadsandel är på 16,3% av den globala marknaden. 

Michelin bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt genom att jobba med effektivitet för att 

tillfredsställa kunder och aktieägare samt värna om miljön. Michelin arbetar uttalat med cirkulär 

ekonomi enligt företagets hållbarhetsrapport från 2015. Michelin tillämpar sex ambitioner för 

år 2020 där den sjätte är, sustainable mobility som innebär att ”Improve everyone’s quality of 

life through sustainable mobility by strengthening our road safety initiatives, promoting 

energy-efficient, low-emissions mobility, especially in cities, and contributing to the 

development of a circular economy by advocating renewable and recycled solutions” 

(Michelin, 2015, s.22). Vidare arbetar Michelin även efter 4R, som är detsamma som 3R, där 

arbetet innebär” Michelin embraces the circular economy at every stage in the tire’s lifecycle, 

withdrawing only what is necessary from the eco-system” (Michelin, 2015, s. 49). Michelin 

fleet solution är ett program som innebär att företag hyr däcken från Michelin och sedan betalar 

en hyreskostnad för att få kontinuerlig däckservice. Genom ständiga servicekontroller kan 

däcken användas under längre tid, alltid med optimalt lufttryck vilket minskar däckens energi-

och- bränsleförbrukning. Vidare regummeras även däcken när de är uttjänta för att kunna 

återanvändas igen. Detta program tillämpas för företag som äger tyngre fordon som lastbilar 

och bussar genom programmen iCheck och iManage. ”iCheck is a predictive diagnostic 

program to help schedule servicing at the right time in fleets with their own maintenance 

centers; and iManage, an application to manage connected tires equipped with RFID chips to 

schedule regrooving, retreading and rotation operations at just the right time” (Michelin, 2015, 

s.41) Michelin är med i The Circular economy 100 nätverket som sponsor till Ellen MacArthur 

Foundation (Ellen MacArthur Foundation, 2013, s.28).  

 

Cirkulär ekonomi i företaget 

Respondenten beskriver Michelins cirkulär- ekonomiska arbete i företaget och tar upp 

företagets ambitioner för år 2020 som exempel på deras arbete med cirkulär ekonomi. ”…vi ju 
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då våran ambition 2020 som är ett antal målsättningar med minskad energiåtgång när vi 

tillverkar däck och vårat engagemang med odling av naturgummi”. Respondenten beskriver 

hur Michelin är inspirerade av Ellen MacArthur Foundation och menar att ”vi tar influens från 

Ellen Macarthur foundation och 4R strategin… som är en del för oss att försöka komma in i 

det cirkulära tänkandet”. Respondenten tar också upp att Michelin försöker utbilda kunderna i 

att maximera däckets livslängd för att på så sätt öka dess hållbarhet ”att utbilda kunderna med 

att du kan använda dina produkter längre”. Vad gäller regummering ser respondenten att en 

stor del  lastbilsdäck som regummeras, detta beror enligt respondenten på “att man har en 

ganska stark regummeringsindustri på lastbilssidan och det är för att vi har långa 

transportsträckor också med våra lastbilar som gör att det finns en lönsamhet i regummering”. 

 

Barriärer 

Respondenten talar om svårigheterna med att använda återvunnet däckgummi i nya däck och 

beskriver problemen med att ”det är ganska svårt i och med processen när du härdar däck så 

har du många olika kemiska ämnen som binds samman så det är en process som är väldigt svår 

att reversera”. Vad gäller återvinning menar respondenten att ”processen med att du får en 

blandning av många återvunna däck och får ett material som är konsekvent i sina egenskaper, 

det är där utmaningen är eftersom ett lastbilsdäck och ett personbilsdäck är utav en viss kvalité 

och har olika egenskaper, så det är där problemet är att du ska få ut ett så bra material som 

möjligt”. Att återvunnet däckgummi består av en blandning av många olika däcktyper leder till 

att det blir svårt att använda detta i nyproduktion eftersom det återvunna däckgummit består av 

en blandning från olika uttjänta däck. Respondenten menar svårigheten med att använda 

återvunnet däckgummi bottnar i att de måste återvinna sina egna däck för att de ska möjliggöra 

att användas i nytillverkning ”Michelin vill ju inte ha ett system där vi tar tillbaka bara våra 

däck utan det måste ju finnas ett effektivt återvinningssystem”.  

 

Respondenten beskriver även de olika däcken som finns på marknaden och tar upp 

utomeuropeiska däck och menar att ”vi vet att däck som kommer utanför Europa innehåller ett 

antal ämnen som vi inte ser i vanliga däck, de kommer in i återvinningssystemet också. Vi har 

en utmaning i att vi måste hela tiden bevisa att de återvunna produkterna inte är farliga för 

hälsan”. Importen av utomeuropeiska däck tycks ha ökat vilket respondenten menar beror på 

att ”kunden tänker väldigt mycket på jag har 2000 spänn i fickan,  jag betalar och sen har jag 

betalat däcket istället för att man tänker på hela ekonomin…man struntar egentligen i 

livslängden”. Vidare menar respondenten att ett uttjänat däck kvalificeras som ett avfall och 

inte som en resurs ”det blir  mycket hårdare kontrollerat och det är inte så många politiker och 

inte så många företag heller som vill befatta sig med avfall i och med att man har ämnen som 

kan komma in i det här renheten som man vill återvinna”. 
 

Möjligheter 

Vad gäller Michelins möjligheter att använda återvunnet däckgummi i nya däck talar 

respondenten om att ”vi ser en potential framöver men jag kan inte säga när det skulle kunna 

komma men säkerligen inom ett antal år så kommer det komma en produkt på någon utav våra 

marknader med en viss del återvunnet gummi”.  Respondenten nämner även på frågan om det 
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finns teknik för att använda återvunnet däckgummi i nya däck att ”Ja det finns och det finns 

säkert hos våra konkurrenter också”. Framtidsutsikterna för att producera däck som följer det 

cirkulär ekonomiska perspektivet med att material ska cirkulera menar respondenten ”…att till 

en början kommer en sån sak vara mer av en image del och sen kommer det komma en 

industrialisering av det här men jag skulle kunna gissa mig till att den första produkten är en 

image för att visa att det går att ta fram en sån produkt men för att den ska industrialiseras 

krävs det nog några år”. 

 

4.6 Pirelli  
 

Pirelli grundades 1873 och är en världens fem största däcktillverkare (Pirelli, 2016). Pirelli 

arbetar med hållbarhet genom att arbeta med standarder för att minska miljöpåverkan och 

miljöbelastningen vid däckproduktion. I Pirellis årsrapport framgår det att ”In 2015, all the 

industrial production facilities of Pirelli Tyre and the tyre testing field in Vizzola Ticino 

(Varese) have Environmental Management Systems certified under International Standard ISO 

14001:2004”. Pirelli har under flera år arbetat aktivt med hantering av uttjänta däck genom att 

samarbeta och interagera med nationella och internationella referens organ som bland andra 

ETRMA (Pirelli, 2015, s.85). I årsrapporten framgår det även att” Pirelli interacts directly with 

leading organsaitions active in the recovery and recycling of end of life tires”. Pirelli använder 

idag återvunnet gummi i sammansättningar för tillverkning av nya däck  och man ser även en 

framtida möjlighet att förbättra kvalitén i det återvunna gummit vilket kommer att leda till ”an 

increase in the amount of recoveries used in compounds with an additional environmental 

benefit. (Pirelli, 2015, s.86) 

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

Enligt respondenten så arbetar inte Pirelli uttalat om cirkulär ekonomi och menar ”vad kan vi 

göra? vi säljer producerade produkter, vi producerar våra däck i 22 fabriker runt om i 

världen… Det är inte så att Pirelli enskilt jobbar med att återvinna våra produkter på något 

speciellt sätt”. Respondenten menar att det är Svensk däckåtervinning AB (SDAB) som sköter 

återvinningen av Pirellis uttjänta däck och att Pirellis arbete går ut på ”försöka säkerhetsställa 

att de underleverantörer som vi jobbar med, löser lager och logistik för det är det vi gör”. 

Pirelli skiljer från ett världsomfattande perspektiv i jämförelse med Pirelli i Norden menar 

respondenten och säger att ” ur ett globalt perspektiv är det självklart att vi är engagerade i en 

mängd olika frågor, vi har olika low waste program, low energy program och vi är inne i en 

massa reach projekt för att inte använda oljor eller andra skadliga kemikalier och så vidare”. 

I Pirellis årsrapport nämns begreppet cirkulär ekonomi i samband med en fallstudie som gjorts 

på Pirelli där studenter från Luigi Boconi Business University har undersökt potentialen att 

införa cirkulär ekonomi i bildäckindustrin. Om Pirelli arbetar med cirkulär ekonomi framgår 

däremot inte i årsrappporten (Pirelli, 2015, s.75). 

 

Barriärer  

Respondenten förklarar att regummering på personbildäck håller på att försvinna och att detta 

går att koppla till att det finns en tendens till att Asiatiska budgetdäck börjar komma in i den 
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svenska däckmarknaden. ”Om man tar ett däck i en standard dimension och så tittar man på 

det de senaste 7-8 åren så har priset på det sjunkit, ja jag tror inte jag har tar i om jag säger 

25 procent” säger respondenten och menar att detta har påverkat priset på lågprisdäck ”då kan 

ni ju tänka er att ett billigt däck, ett budget däck sjunker ju i motsvarande grad för att liksom 

hålla distansen till det dyrare däcket. Av den anledningen menar respondenten att regummering 

av personbilsdäck inte lönar sig eftersom det är billigare att köpa ett lågprisdäck än vad det 

kostar att regummera. Enligt respondenten använder Pirelli inte återvunnet gummi i nya däck 

och förklaring till detta är att ”det är väldigt svårt, gummi ändrar väldigt mycket karaktär när 

man har vulkaniserat det och vulkanisering sker ju i produktionens sista steg… att återvinna 

det gummit sen, det är nästan omöjligt.”. Pirelli måste följa förordningen REACHs 

certifieringar och krav på bland annat hur höga halter av hög aromatiska oljor däcket får 

innehålla. Men bortsett från det menar respondenten att innehållet i däcket generellt sätt hålls 

hemligt. Däremot anser respondenten inte att detta är något som kan försvåra 

återvinningsprocessen för ” skulle man ta ett Pirelli däck och försöka göra någonting utav det, 

återvinna det på ett visst sätt så är man rätt säker på vad man kommer att hitta däri.” säger 

respondenten.  

 

Möjligheter  

Respondenten ser en ljus framtid i möjligheten att använda mer återvunnet gummi i nya däck 

”jag tror faktiskt att det kanske kommer både bli lättare samtidigt som det kommer smarta, 

duktiga entreprenörer som hittar lösningar på det här”. Respondenten tror även att den 

politiska påtryckningen kan komma att underlätta ”med tanke på att det i stort sätt 90 procent 

av däckets vikt går till destruktion mer eller mindre eller till återvinning och men inte tillbaka 

till nyproduktion och det tror jag att man politiskt kommer att trycka på ganska hårt framöver”. 

Angående konceptet att leasa istället för att köpa däck säger respondenten att ” vi tittar lite åt 

det hållet och det är klart att det är kopplat till att privatleasing ökar… men vi känner inget så 

här stort tryck på att vi måste lösa det här och nu”. Respondenten förklarar att Pirelli erbjuder 

ett sådant leasingkoncept för lastbilsdäck och däck till andra tunga fordon som innebär att 

kunden betalar per kilometerkostnad men att konceptet inte än finns på personbilsdäck.  En 

annan möjlighet som nämns är att ett däck tillverkas med syfte att kunna regummeras ”de flesta 

däck idag göra ju, själva stommen alltså, allting utom det som nuddar själva vägbanan det görs 

ju för att man ska kunna regummera det”. Respondenten tror inte att det kommer ske en 

tillökning av däck i den svenska marknaden och beskriver däckmarknaden som statisk och 

menar att ”Det är en väldigt mogen marknad d.v.s. att jag kan inte påverka marknaden att köpa 

mera däck, jag kan bara påverka marknaden att köpa mina däck”. 
 

4.7 Bil Sweden 
 

Bil Sweden är branschorganisationen för importörer och tillverkare av personbilar, bussar och 

lastbilar. Branschorganisationen består av biltillverkare och representerar 99 procent av nya 

bilar som säljs i Sverige. Bil Sweden sätter bilen i centrum i det hållbara samhället med fokus 

på miljö, klimat, utveckling och tillväxt. Branschorganisationen verkar för att förbättra 

villkoren för att producera, köpa, äga och köra bil (Bil Sweden, 2015). 
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Cirkulär ekonomi i företaget 

BIL Sweden har ingen tydlig roll eller ansvar för bildäck specifikt men däremot har 

organisationen ett ansvar för återvinningen av hela bilen. Respondenten beskriver sitt arbete 

som en del av det cirkulära samhället i och med införandet av producentansvaret och säger att 

”när det gäller bilar har vi redan fått smaka på vad det innebär att vara cirkulär i och med att 

det är ett tufft krav att bilen ska återvinnas till 95 %”. Detta visar att det finns ett cirkulär 

ekonomiskt arbete i bildäcksbranschen då kraven för att introducera en ny bil på marknaden är 

att producenten teoretiskt ska redogöra för hur 95 % av bilen kan återvinnas. Respondenten 

exemplifierar hur detta kan ske i praktiken ”då ska man också ska kunna ta tillbaka plasten 

från stötfångarna för att ha en plan hur de sedan kommer passa i nya stötfångare”.  

 

Barriärer 

Respondenten menar att bilbranschen har en rätt så lång erfarenhet av cirkulär ekonomi och 

exemplifierar bilbranschens problem. Problemen med återvinning av bilen är att tillverkarna 

kan göra en återvinningsplan på hur den ska återvinnas men ”ser man på hela bilens livscykel, 

från vaggan till graven, så vet vi att det händer jättemycket med bilen utefter vägen”. 

Svårigheterna med återvinningen av bilen är att det tillkommer och byts ut delar under bilens 

livstid. ”Det är så otroligt stränga krav på bilen som sätts på marknaden men sen är det inte 

alls lika noggrant med alla de här utbytes grejerna som sätts på bilen under livscykeln”. 

Respondenten berättar att man vill gå ifrån de svenska särkraven för att få sätta en bil på den 

svenska marknaden och hålla sig till EU krav ”tanken är att vi ska försöka gå ifrån de svenska 

särkraven, i och med att vi är med i EU ska vi ju hålla oss till de europeiska kraven”, 

problematiken med detta är vinterdäcken som det svenska klimatet kräver vilket är en av 

produkterna som byts ut på bilar på den svenska marknaden som då kanske inte är presenterade 

i tillverkarens återvinningsplan. Ett problem som bilbranschen har stött på är hur man ser på 

inköp av återvunnet material, respondenten menar att ”det kan upplevas som osäkert” och 

resonerar att producenter vill ha sin produkt på en hög kvalitetsnivå och inte riskera en 

svängande kvalité. Vidare lyfter respondenten fram den absolut största barriären ”den absolut 

största utmaningen är priset. Idag är priset lägre på jungfruligt material. Du får både liksom 

bättre kvalité och till lägre pris. Hur kan man slå det?”. 

 

Möjligheter 

Respondenten ser möjligheter med cirkulär ekonomi  och menar att man i Sverige under lång 

tid har haft erfarenhet med återvinning och relativt sträng krav. ”Redan innan hade Sverige ett 

inarbetat producentansvar så vi var redan på banan när det europeiska producentansvaret 

kom”. I med att återvinning har blivit en inarbetad rutin i Sverige ser respondenten möjligheter 

i med att man ligger i framkant för att utveckla återvinningen. Respondenten lyfter fram 

exempel från hur bilbranschen har arbetat med att få material att cirkulera vilket kan vara 

exempel på hur däckbranschen kan resonera. Resonemangen i bilbranschen är om en tillverkare 

vill återvinna sina egna delar till nya produkter så gör man så att “alla våra stötdämpare ska 
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bli den här produkten och då betyder det att man bara vill ha den specifika bilen in i 

återvinningskvarnen för att vara säker på att det bara är denna bils plast”. Ett system som 

detta blir mer avancerat och ställer krav på att biltillverkaren har återvinningsmöjligheter. 

Respondenten berättar att det är så bilindustrin egentligen vill ha det och vill styra mot. Den 

största möjligheten med cirkulär ekonomi ser respondenten kommer komma först om 

”myndigheter är modiga nog att sätta ett pris på fossilt kontra återvunnet, att gå in och styra 

med hjälp av piskor och morötter så att man får det återvunna att bli billigare och därmed mer 

attraktivt”. 

 

4.8 Däckteam 
 

Däckteam är en återförsäljningskedja som köper och säljer däck. Däckteam har sina verkstäder 

utspridda i hela Sverige. I denna studie intervjuades en lokal aktör som representerade 

däckteam. Den lokala verksamheten innefattar inköp, försäljning och reparation av däck.   

 

Cirkulär ekonomi i företaget 

Däck team har inget uttalat cirkulärt-ekonomiskt arbete. Det arbete som möjligtvis är inom 

ramen för cirkulär ekonomi beskriver respondenten som ”vi reparerar däck, allt från små däck 

till jättestora däck, det kan vara allt från spikhål till att ta av däck, eller vi tar alltid av däck, 

och lagar inifrån”. Reparation av däcken möjliggör längre livslängd. Däckteam tar även in 

begagnade däck och säljer vidare. Dock menar respondenten att det inte säljs så speciellt många  

begagnade däck. De begagnade däck som säljs regummeras inte utan säljs i det skick de 

kommer. 

 

Barriärer 

Respondenten beskriver inga konkreta svårigheter som finns i arbetet och inga planer på att 

införa ett mer cirkulärt-ekonomiskt arbete utan resonerar ”Vi följer väl alla miljöregler som 

finns”.  Respondenten tror inte det finns någon verksamhet för att regummera personbilsdäck 

”Jag tror det är en dålig lönsamhet, så länge de här Kinadäcken eller asiatiska däcken är så 

pass billiga som de är”. De märker av en viss ökning av billiga lågprisdäck från Asien.  

 

Möjligheter 

Eftersom respondenten menar att de följer alla miljöregler som finns ser inte respondenten 

några  stora möjligheter med att jobba mer med cirkulär-ekonomiska inslag. Dock säger 

respondenten att det inte behandlar de begagnade däcken som kommer in. En möjlighet skulle 

kunna vara att förbehandla dem så att de håller längre för nästkommande däckägare, då skulle 

företaget även kunna ta ut en serviceavgift. Nu menar respondenten att när ett begagnat däck 

hanteras så får man ”Ingenting, noll. Man betalar en miljöavgift när jag köper däcken och sen 

tar jag betalt när jag säljer dem”.  
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4.9 Colmec AB 

 

Colmec AB grundades 1966 och är ett distributionsföretag med en egen produktion av 

regummerade däck för tunga fordon. Colmec ABs verksamhet gå ut på att regummera uttjänta 

däck och har som mål att minimera däckkostnader för transport-, buss- och åkeriföretag och 

samtidigt att sänka bränslekostnaderna. Colmec AB tar ett helhetsgrepp inom däckdistribution, 

teknisk support och service. Colmec ABs säjer regummerade däck till de nordiska länderna  

(Colmec, 2016). 

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

Respondenten klargör att man inte jobbar uttalat med cirkulär ekonomi på Colmec AB men 

förklarar att det ”det är någonting som vi har identifierat att både vi och 

regummeringsbranschen måste jobba mera med för att åtala vikten av att återanvända resurser 

och inte tillföra resurser utan att återanvända då på ett bra sätt”. Deltagarna förklarar att 

regummeringsbranschen historiskt varit väldigt dålig med att jobba cirkulärt. En anledning till 

detta som respondenten berättar är att ”det är en ganska så konservativ bransch väldigt mogen 

bransch det händer inte så jättemycket” och menar att detta kan vara en förklaring till varför 

inte regummeringsbranschen jobbar utifrån en cirkulär ekonomi.  

 

Barriärer  

Respondenten beskriver att det funnits en negativ trend dem senaste åren som har inneburit att 

regummeringsmarknaden har tappat i försäljning. Anledningen till detta menar respondenten, 

”det beror ju på att importen utav lågprisdäck som konkurrar med det regummerande däcket 

har ökat markant. Respondenten menar att i slutändan handlar det om en prisfråga från kundens 

perspektiv och menar att ”prisbilden mellan ett nytt däck och ett regummerat däck för kunden 

är ungefär samma pris .... till och med i vissa fall kanske är lägre än det regummerande 

däcket”. Förutom priset menar respondenten även att ett regummerat däck historiskt har ett 

rykte att vara ett sämre alternativ. Respondenten förklarar däremot att det negativa ryktet som 

vilar på regummerade däck inte alltid är rättfärdigat utan att snarare handlar om affärsmodeller 

”du kan ju regummera det billigaste och använda det billigaste materialet och det är ju såklart 

att då får du en produkt som är sämre”. Respondenten förklarar även svårigheterna med att 

regummera ett importerat lågprisdäck ”däcken som kommer in från Asien och Kina är av en 

sån karaktär så att dem är inte regummeringsbara man kan inte återvända dem, det funkar inte, 

försöker man bearbeta däcken så finns det inget att bearbeta”.  
 

Möjligheter  

Respondenten förklarar att det finns ett livscykeltänk bland dem stora däcktillverkarna och 

menar att ”sen har du ju då den stora industrin och premiumleverantörerna det är ju deras 

miljöbit som man presenterar för kunder, vi återanvänder däck”. Livslängden på däcket efter 

att det regummerats varierar och förklarar att i vissa fall kan det regummerande däcket motsvara 

samma livslängd som ett nytt däck  ”om vi nu utgår att vi ersätter det med en slitbana som är 

likvärdigt som däcket såg ut när det var nytt så skulle jag säga 85 till 100 procent av livslängden 

på ny däcket kan uppnås med det regummerade däcket”. Respondenten tror att regummerade 
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personbilsdäck i framtiden kan ha en plats på marknaden och menar att funktionen 

regummering är väldigt bra i sig men att för tillfället är ”marknaden är inte beredd att betala 

för vad det kostar att regummera däck”. 

 

 

4.10 Ragn-Sells 
 

Ragn-Sells grundades 1928 och är Sveriges främsta kompetensföretag inom återvinning och 

miljö. Ragn-Sells verksamhet består av behandling och återvinning av avfall och restprodukter 

från näringsliv, organisationer och hushåll. Ragn-Sells är verksamma i norden och länder kring 

östersjön. Ragn-Sells affärsidé är ”Att erbjuda nyskapande och effektiva lösningar för att 

minimera, ta hand om och omvandla avfall till resurser” (Ragn-Sells, 2016). Ragn-Sells har 

idag, på uppdrag av SDAB, ansvar för att samla in och återvinna uttjänta däck i Sverige. Ragn-

Sells har behandlingsanläggningar där de uttjänta däcken hanteras och sorteras beroende på vad 

de ska användas till. En del av de uttjänta däcken återanvänds och  återvinns exempelvis som 

gungor, sprängmattor, fendrar och vägskydd och vissa däck exporteras eller regummeras. För 

att kunna användas i andra applikationer som löparbanor, asfalt, gummigranulat och andra 

gummimaterial så fragmenteras en del av de uttjänta däcken i mindre bitar. De uttjänta däcken 

som inte går att återanvändas som materialersättning går till cementindustri eller värmeverk där 

dem används som energiutvinning ( Ragn-Sells, 2016). 

 

Cirkulär Ekonomi i företaget  

I Ragn-Sells miljöredovisning så nämner företaget uttalat att man arbetar med cirkulär ekonomi 

i samband med att verksamheten bygger på framåtanda ”vi vill vara i framkanten på den  

tekniska utvecklingen inom vår bransch och på olika sätt bidra till en cirkulär ekonomi” (Ragn-

Sells, 2013, s. 14). Ragn-Sells är även medlem i nätverket The Circular Economy 100, ett 

nätverk som Ellen MacArthur Foundation ligger bakom. Medlemskapet bygger på att främja 

utvecklingen mot Cirkulär Ekonomi. (Ragn-Sells, 2013, s.28) I miljöredovisningen förklarar 

även företaget hur Cirkulär Ekonomi kommer att påverka arbetssättet ” det handlar också om 

att redan från början anpassa produktutvecklingen för att öka livslängden samt minska energi- 

och materialförbrukningen”. Varför Ragn-Sells har tagit steget mot en cirkulär ekonomi  

motiveras i miljöredovisningen ” Kretsloppstänkandet står i centrum för vår verksamhet, och 

därför vill vi vara en del av den grupp av företag som driver på utvecklingen mot en cirkulär 

ekonomi” (Ragn-Sells, 2013, s29). Respondent 2 förklarar att det finns ett cirkulär ekonomiskt 

tänk på Ragn-Sells och berättar att ”Ragn-Sells have a focus on the circular economy as a 

company so of course we all have that in mind in our work”. 

 

Barriärer  

Respondent 1 förklarar att en barriär med återvinning av uttjänta däck är att människor i 

allmänhet är rädda för att använda återvunnet material, respondent 1 berättar att ”man säger att 

det är ett avfall, det kan ha jättefina egenskaper och vara ett bra material men säger man att 

det kommer från återvunna bildäck så blir folk lite skraja för materialet”. Respondent 1 menar 

även att importen av asiatiska däck också kan ses om en barriär med återvinning då respondent 

1 menar att ”bildäcken som kommer från Asien är så pass billiga så det lönar sig inte att 
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regummera däck,  det är en barriär”. Respondent 2 lyfter fram att ”we do have a problem now 

with the market, we compete in the international market… and of course prices are low because 

of the low coal price in the world”. Respondent 2 menar att det finns marknadsmässiga problem 

med försäljning av gummiavfallsbränsle då konkurrensen från kolindustrin är hög. Respondent 

2 tror att det finns möjlighet att återanvända mer gummi till produkter istället för att det 

användas som energiutvinning men att återvunnet gummi klassificeras som avfall är ett stort 

hinder. Respondent 2 berättar att ”there is possibilities to use more in products, it’s a challenge 

that it’s classified as waste even if we have produced it as granulate or powder it is still 

classified as waste and we have to follow the rules on how you treat waste”. 

 

Möjligheter  

För att underlätta användningen av de uttjänta däcken berättar respondent 1 att man i ett tidigt 

skede börjar tänka på hur materialet kan användas i olika områden ”Det görs direkt så att säga 

när man samlar in det så tänker man till vad ska det här användas till så anländer det till den 

anläggningen och passar bäst“. Respondent 1 förklarar att Ragn-Sells hela tiden letar efter nya 

användningsområden för uttjänta däck eftersom marknaden och konkurrensen sätter press på 

företaget och menar ”vi letar efter nya användningsområden absolut, det måste vi göra, tittar 

man inte hela tiden så kan man bli omsprungen av någon annan som hittar bättre andra och 

bättre användningsområden än de som redan finns idag”. Även respondent 2 menar att de 

ständigt letar efter nya användningsområden och mer specifikt för gummigranulat menar 

respondent 2 att ”we are looking for several new technologies and new use… we use some of 

the finest produced granulate, today we sell to people who make rubber belts for people, we 

are also looking for pyrolysis technology to see if we can get oil out”. Respondent 2 förklarar 

även att det inte är bara nya användningsområden Ragn-Sells letar efter utan även nya 

marknader utanför Norden. En marknad som Ragn-sells har haft kontakt med är Storbritannien, 

där är transportostnaderna är ett hinder” we have looked at markets in Europé, Britian but 

because of the transport and otherwise it would be expensive in those markets as it looks now 

but we are in contact with potential buyers in other countries”. Respondent 2 tror att återvinning 

och återanvändning av uttjänta däck på lång sikt kommer att bli lättare och motiverar att ”I think 

it will be easier because the demand for the chemical content in the tires for producers have 

been harder so the content of the tires will be better and more environment friendly and I think 

the focus in circular economy will make it interesting to recycle tires”. Respondent 2 menar att 

externa faktorer som lagar och regler och externa organisationer kan underlätta för 

återvinningen och återanvändningen av uttjänta däck då ”there will also be demands from SDAB 

in Sweden and Norsk däkkretur and so on and for the enivormental government to have a higher 

degree of recycling i think it will come and we have to find solutions and technology for 

recycling so it will be easier”. 

 

4.11 Eco Rub  
 

Ecorub har sina rötter i en miljömässig synvinkel där man ser att det finns ett enormt överskott 

av bildäcksgummi. Man identifierade och såg möjligheter med att ta gummit och använda det 

till att göra nya produkter där man binder upp den energin som redan finns i gummit och får 
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gummigranulatet att bli benägen att reagera med plaster av olika slag, exempelvis polyeten, och 

olika typer av bildningsmedel för att kunna bilda ett nytt material. Respondenten berättar att 

”Allting bygger på visionen av att världen svämmar över av bildäcksgummi och vi ska försöka 

göra någonting av det som är ekonomiskt vettigt och försvarbart miljömässigt”. 

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

När respondenten berättar om företagets cirkulär-ekonomiska tänkande lyfter respondenten 

fram att 

”det är ju hela bolagets vision att ingå som en aktör i en cirkulär ekonomi, meningen är ju inte 

att det ska bli något avfall och det blir det inte från vår verksamhet, allt som används i 

produktionen kan gå tillbaka in i vår process”. Vidare berättar respondenten att ”sen är väl vi 

en del av cirkulär ekonomi då man tänker att bildäcken granuleras, vi får granulatet och vi gör 

något nytt av granulatet och sen går du ut till ekonomin igen”. Ecorub är ett miljöföretag som 

ser behovet att använda uttjänta däck till att tillverka gummiprodukter. De arbetar med att ta 

fram olika typer av produkter som härstammar från återvunnet granulat. Respondenten lyfter 

fram ett exempel på produkter de tillverkar ”ecorub satsat på att göra geomembran som ska 

vara flexibel, hanterbar, arbetbar och svetsbar med tät duk som inte får kosta för mycket”.  

 

Barriärer  

Det finns en rad svårigheter som respondenten berättar att Ecorub stöter på. Först berättar 

respondenten att ”det är definitivt skillnad på gummigranulat, i vårt fall så är det främst 

partikelstorleken som spelar roll”. Att det är skillnad på granulatet menar respondenten att de 

borde ha bättre koll på. En stor barriär enligt respondenten är företagets satsning på 

geomembran ”det som är problemet är att det inte är så många som köper dem, man tog ett 

strategiskt beslut för något år sen att man skulle göra geomembran för att det var 

marknadsmässigt stora volymer och ett attraktivt område”. Respondenten lyfter fram problem 

som uppkommit med satsningen på geomembran ”När det gäller produktion av geomembran 

så följer dem ett industriellt standardtest, alltså utav 9 test som materialet måste klara så 

klarade vårt material 8”. Respondenten berättar vidare att problemet efter testen blev en 

ekonomisk börda för ”att man har lagt alla äggen i den korgen och satsat på den här”.  

Respondenten poängterar att det finns en marknad, intresse och efterfrågan för deras produkt 

men ”det är ingen som vill köpa det och lägga den i marken om man inte har det godkänt”. 

Respondenten berättar att dessa tester är utformade efter en standard som råder och inte ser till 

individuella produkter och fortsätter ”stoppar ner en sån här duk 10 meter ner i marken så 

kommer den inte utsättas för någon syre eller någonting och därför är testet meningslöst men 

det bara råkar vara att industristandardtestet kräver det”. Barriären ligger i att om företaget 

ändrar materialet för att klara av alla tester så tappar det en del av dess nuvarande goda 

egenskaper. 

 

Möjligheter  

Trotts en rad svåra barriärer tror respondenten att det finns en stor marknad för återvunna 

gummiprodukter fast det kan komma ta tid innan den blir fullt utbredd. Respondenten menar 

att det främst beror på ”just det här med att det är återvunnet material som drar 
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intresset…Många industrier har ett intresse att bara kunna visa upp i sin årsredovisning att 

man använder si och så mycket återvunnet material då det stärker deras miljöprofil”. 

Fördelarna med att använda gummi menar respondenten bland andra är ”när man vänder 

gummit som dräneringslager så har man till högre grad rensat bort miljöfarliga komponenter 

i bildäcken så det öppnar fler möjliga möjligheter att använda det i flera applikationer”. 

Respondenten tror detta främst beror på att ”man har minskat antalet miljöfarliga komponenter 

i bildäcken, därför ökar möjligheten för återanvändning… man beslöt att ta bort dessa 

miljöfarliga komponenter och detta ledde till att det blev mera återvinningsbart i sig”.  

 

4.12 THM recycling solutions 
 

THM recycling solutions är ett tyskt företag som tillverkar och säljer återvinningsmaskiner i en 

Business-to-Business marknad. Tidigare fokuserade företaget på att sälja hela omfattande 

återvinningsanläggningar men sedan några år tillbaka skiftade företaget fokus till att bara sälja 

enskilda återvinningsmaskiner.  

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

Respondenten förklarar att THM inte jobbar uttalat med cirkulär ekonomi utan att det primära 

fokuset i företaget är att erbjuda kvalitativa återvinningsmaskiner till företaget. Respondenten 

menar att det inte finns circular ekonomi I företaget utan ”we are working with companies that 

are building complete lines we sell them our machines“. Respondenten förklarar att cirkulär 

ekonomi inte är någonting nytt begrepp i företaget eller i Tyskland utan att det funnits i flera år 

men är skeptisk till begreppet ”in my opinion this is an empty word which is now used as a 

marketing tool but basically circular economy is nothing else than recycling making money out 

of materials”. 

 

Barriärer  

Respondenten menar att det finns ett överskott av bildäck på marknaden och att detta hindrar 

utvecklingen av att göra produkter av bildäck snarare än att det ska gå till energiutvinning. 

Respondenten menar att ”the problem with the recycling is to get a market for the product to 

get enough buyers for the product”. Respondenten förklarar att efterfrågan för THMs produkter 

inte är hög och säger att ”we are in a process to find resellers world wide and this is a process 

which is going very slow”. Företag som köper THMs produkter är ofta konkurrenter till olje- 

och stålbolag och av den anledningen menar respondenten att priset på olja och stål även 

påverkar  THMs verksamhet indirekt. Respondenten berättar att ” the market is at the moment 

down because the price for steel and oil”. 

 

Möjligheter  

Angående möjligheter så hade respondenten inga direkta förslag eller åsikter på det området 

men respondenten lyfte fram att det inte finns några direkta tekniska problem med att återvinna 

bildäck och resonerar att “I mean the knowledge of how to do it is on the market for many 

years”.  
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4.13 Cassandra Oil  

 

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som grundades i Västerås år 2011. Företagets 

verksamhet går ut på att återvinna olja ur kolvätehaltiga material som till exempel uttjänta 

bildäck, spillolja och plastavfall.  Den återvunna oljan som Cassandra utvinner säljs sedan till 

energikrävande industrier men kan även användas till för produktion av nya oljebaserade 

produkter som plast, diesel eller däck. Cassandra Oil jobbar uttalat med cirkulär ekonomi och 

ser sig själva som en viktig länk i den globala cirkulära ekonomin (Cassandra Oil, 2016). I 

företagets årsrapport skriver de att man under sommaren 2015 skrev en avsiktsförklaring med 

återvinningsbolaget Ragnsells AB. Avsiktsförklaringen betraktas som ”grunden för att bygga 

upp ett långsiktigt samarbete mellan bolagen för att stödja och utveckla den cirkulära 

ekonomin” (Cassandra Oil, 2015 s. 10). 

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

Respondent 2 från Cassandra Oil förklarar att de ser företaget som ett miljöföretag och ett 

återvinningsföretag och menar att ”det här med cirkulär ekonomi, vi passar ju väldigt bra in 

där då vi kan visa en hel cirkulär situation med däcket”. Respondent 1 förklarar att de ser 

företaget som en länk i den cirkulära ekonomin och detta finns med i företagets strategiska mål. 

Cassandra Oil håller för tillfället på med en omprofilering och vill skapa en image av företaget 

som ska bidra till att de associeras med cirkulär ekonomi. Respondent 1 ger ett exempel på hur 

de försöker omprofilera sig ”vi kommer troligtvis att vara med på en stor mässa i Birmingham 

där vi kommer vara kanske en av de huvudpersonerna i den sektionen… så absolut den 

cirkulära ekonomin, vi ligger helt rätt där”. 

 

Barriärer 

Ett problem som kan försvåra återvinningsprocessen förklarar respondent 1 är att det finns 

stålbitar i däcken som deras maskin inte är gjord att tåla men att det finns metoder för att lösa 

detta problem ”…det är sånt man aldrig kommer kunna undvika, man måste göra tekniken mer 

robust”. När det kommer till fördelningen av uttjänta däck mellan olika företag och industrier 

menar respondent 1 att om de ska få in mer uttjänta däck så ”får de ju strypa någon annan, 

kanske cementindustrin som eldar däcken och då får de ju leverera mindre dit”. Detta blir en 

barriär som kräver en prioritering var däcken gör mest nytta för miljö eller den cirkulära 

ekonomin. Respondent 1 pratar om däckklippens skick när de tar emot dem och menar att en 

svårighet med vilket recept däcket är gjort på ”Det som är intressant och som vi tittar på nu, 

det är ju att olika däck har olika råvaror i sig”. Svårigheten med de olika råvarorna för företaget 

är då de blir till en slutprodukt ”…en del har mera naturgummi och andra mindre och det ser 

ju ut som att den olja vi gör från naturgummidäck kommer kunna klassas som biodiesel”. Att 

kvalificera slutprodukten som biodiesel är inte någon barriär, dock är det en svårighet att däcken 

kommer i däckklipp som är blandade med alla sorters olika däck vilket försvårar utsorteringen 

av naturgummit, respondent 1 menar att svårt att sortera ut naturgummit ”det är lite svårt med 

de system de har nu för att sortera det”.  
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Möjligheter  

Respondent 1 märker inte av att det har skett en import av utländska däcktillverkare som skulle 

försvåra återvinning av de uttjänta däcken utan förklarar att det som utmärker företagets 

maskiner och återvinningsmetoder är att ”våran metod är ju inte så himla känslig utan tvärtom  

vi har ju sönder allt helt enkelt och så kommer det ut olja från de olika däcken så vi behöver 

inte bry oss så mycket om dem”. Respondent 1 pratar om en möjlighet som de ser för företaget 

att ”vi har ju då fördelen om man tittar på regelverket så ska 20% av alla drivmedel vara 

återvinningsbara eller från återvinningsbart material och där kan vi komma in”. Respondent 

1 beskriver vidare att deras teknik är bra för att visa upp hur producentansvarets krav på att 

däcken ska återvinnas på ett miljömässigt godtagbart sätt ”vår teknologi är väldigt bra för att 

kunna visa att på “det här sättet tar vi vara på alla komponenter för att kunna återanvända 

dem”. Respondent 1 menar att företaget har en ny teknik och hoppas kunna expandera ”vi har 

stor efterfrågan, vi räknar med att vi ska ha 100 maskiner”. 

 

4.14 Scandinavian enviro systems 
 

Scandinavian enviro systems verksamhet består av att återvinna bildäck i form av en 

pyrolysbehandling. Genom pyrolystekniken blir det möjligt att utvinna fyra olika slutprodukter 

från däcket vilka är olja, kimrök, stål och gas. Produkter förädlas för att kunna säljas tillbaka 

till industrin. Företagets affärsplan att sälja anläggningar runt om i världen. Företaget beskriver 

på sin hemsida att de deltog på circular material konferensen i Maj 2016 där företagets 

representant meddelade att presentationen skulle handla om hur företagets teknik för utvinning 

av kimrök skapar möjligheter för en cirkulär ekonomi inom däck och gummiindustrin” 

(Scandinavian enviro systems, 2016).  

 

Cirkulär ekonomi i företaget  

Respondenten från Scandinavian enviro systems berättade att cirkulär ekonomi är ett välkänt 

begrepp på företaget. På frågan om de arbetar med cirkulär ekonomi svarade respondenten ”Ja, 

i och med att vi är ett återvinningsföretag, ett miljöföretag så är ju det en del av vårt begrepp 

och vårt sätt att arbeta blir ju resultatet av det. Eftersom vi återvinner material och får det 

tillbaka till industrin så är ju vårt system cirkulärt”. De kunder som företaget säljer sina 

slutprodukter till är inom gummi- och stålindustrin vilket innebär att slutprodukterna som 

utvinns från uttjänta däck går tillbaka till industrin på ett cirkulärt sätt ”…det är då 

gummiindustrin och stålindustrin kan man säga är huvudkällan”.  Specifikt så går kimröken 

tillbaka till gummiindustrin och stålet går tillbaka till stålindustrin. Respondenten lyfter fram 

att deras hela koncept är miljövänlig och resonerar ”Hela konceptet stödjer ju på det att 

återvinner vi material så måste vi göra det på ett miljöriktigt sätt annars är det ju förkastligt. 

Då produktionen av kimrök producerar endast 1/5 del CO2 av vad produktionen av jungfrulig 

kimrök gör så är den klart mycket mer miljövänlig”. 

 

Barriärer 

Respondenten berättar att de inte stöter på speciellt många problem utan resonerar generellt att 

”vi är ju ett företag som är i uppstart. Det är klart att när man kör igång så möter man olika 
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problem… När man ska öka produktionen hittar man ju alltid flaskhalsar och man hittar 

svårigheter som man måste överkomma”. En barriär som framkom är dock att företaget måste 

sätta ett lägre pris för att i början kunna attrahera nya kunder ”det är alltid så att ett lägre pris 

attraherar kunder och det är ju en förhandling för varje kund man får”. Respondenten berättar 

vidare att de för vissa kunder har ett pris på deras produkter ”som ligger väldigt nära 

nytillverkat” och andra kunder har ett pris som ligger under marknadspriset för jungfruligt 

material. 

 

Möjligheter  

Respondenten radar upp ett flertal möjligheter med cirkulär ekonomi för företaget. Marknaden 

för företagets produkter tycks ge goda framtidsutsikter ”Vi producerar en hög kvalitativ 

kimrök som gummiindustrin efterfrågar och marknaden är stor…Vi har kontakt med ett flertalet 

intressenter för att köpa nyckelfärdiga återvinningsanläggningar över hela 

världen”. Respondenten menar att intresset är så pass stort så företaget måste expandera för att 

”kunna producera anläggningar till våra intressenter…vi räknar med att sälja allt material vi 

kan producera innan årets slut”. Scandinavian Enviro System har fått positiva gensvar från 

deras kunder för deras produkter vilket respondenten beskriver ”Vi har mött ett fantastiskt 

gensvar då vår produkt är likvärdig till jungfrulig produkt. Att det är återvunnet har betytt mer 

än vad vi förväntat oss och slutkunderna har reagerat starkt”. Att materialet är återvunnet har 

inte haft en negativ betydelse utan ”ett av gummiföretagen som köper vår produkt, de har 

startat och lanserat något som de kallar miljögummi, alltså ett gummimaterial som har stort 

miljöplus och på det sättet så lanserar de det så mot sina kunder och kunderna upplever det då 

klart positivt”. 
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5. Analys och diskussion 

5.1 Cirkulär ekonomi i värdekedjan 
 

Resultatet sammanställdes till en tabell (se tabell 5) för att överskådligt se huruvida varje 

enskild aktör klassificeras inom ramen att arbeta med cirkulär ekonomi eller inte. För att göra 

bedömningen har varje aktörs beskrivning om deras arbetssätt jämförts med cirkulär ekonomi  

genom att använda Ellen MacArthur Foundations (2013) beskrivning av cirkulär 

ekonomi. Ellen MacArthur Foundation (2013) menar att det bästa cirkulär-ekonomiska sättet 

för ett däck skulle vara att (1) enbart återanvända det, det näst bästa att (2) regummera det och 

det tredje bästa att (3) återvinna materialet för vidare användning i applikationer. Denna modell 

bygger på avfallshierarkin som European Commission (2015) diskuterar genom att (1) 

förebygga minskning av uttjänta däck, (2) arbeta med återanvändningsmöjligheter eller (3) 

arbeta med återvinning vilket illustreras i EU:s avfallshierarki (se bild 1) som presenteras i del 

2. Sauvé et al. (2016) menar att cirkulär ekonomi innebär att ha material i en sluten materialkrets 

vilket syftar till minskning av extrahering av jungfruliga material (Sauvé et al., 2016). För att 

klassificeras att en aktör arbetar med cirkulär ekonomi ska aktören ha berättat att de arbetar 

med något inslag av antingen avfallshierarkin (European Commission, 2015), eller Ellen 

MacArthur Foundations (2013) beskrivning av cykler. Av de 14 aktörer som deltog i studien 

arbetar nio av dem med cirkulär ekonomi på olika sätt, två aktörer arbetar med inslag av cirkulär 

ekonomi och tre aktörer arbetar inte alls med det. 

 

SDAB arbetar uttalat med cirkulär ekonomi och gör det med direktiv från medlemmarna 

däcktillverkarna i DFTF. SDAB har anlitat Ragn-Sells för uppgiften att samla in alla uttjänta 

däck i Sverige, Ragn-Sells arbetar även dem uttalat med cirkulär ekonomi genom att samla in, 

och fragmentera däcken så att de blir återvinningsbara. Det går att se att de aktörer som inte 

aktivt hanterar däck utan som fungerar som informationsråd eller teknisk organisation (Däck 

Info, STRO) inte arbetar med cirkulär ekonomi utifrån avfallshierarkin (European Commission, 

2015). Dessa organisationer har andra uppgifter men skulle kunna influeras av cirkulär ekonomi 

för att sätta standarder som möjliggör för att enklare förebygga, återanvända eller återvinna 

dem. Sauvé et al. (2016) menar att miljöaspekter måste integreras i produktdesign och 

produktutveckling för att underlätta återvinningen. Som teknisk organisation kan STRO sätta 

standarder som möjliggör lättare återvinning av däcken. Den aktör som arbetar med 

regummering för tunga fordon, Colmec, beskriver att de inte  arbetar med cirkulär ekonomi 

utan snarare något de vill bli bättre på. Dock är regummering deras kärnverksamhet vilket är 

det cirkulär ekonomiska svaret på öka däckets livslängd och återanvända det. Även däckteam 

möjliggör för återanvändning genom reparation av däck, dock är det enbart ett litet inslag och 

de arbetar inte uttalat med cirkulär ekonomi 
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Tabell 5  
Cirkulär-ekonomiskt arbetssätt i värdekedjan för däck 

Aktör Arbetar med cirkulär 

ekonomi 

Arbetar med inslag av 

cirkulär ekonomi 

Arbetar inte med cirkulär 

ekonomi 

SDAB Arbetar med att organisera 

återvinning för alla 

uttjänta däck. 

  

Däck Info   Arbetar med att sprida 

information om däck. 

DFTF Ger direktiv till SDAB för 

hantering av 

producentansvaret. 

 

 

 

STRO   Arbetar med regler, 

bestämmelser och 

standarder för däck med 

myndigheter. 

Michelin Influeras av Ellen 

Macarthur foundation 

och 3R för att arbeta 

med cirkulär ekonomi. 

  

Pirelli  Samarbetar med 

återvinnings-organisationer 

för reparering och 

återvinning av däck. 

 

Bil Sweden Arbetar med 95 % nivån 

för återvinning. 

  

Däckteam  Köper, säljer och 

reparerar däck. 

 

Colmec Regummerar däck och 

förlänger dess livslängd. 

 

  

Ragn-Sells Arbetar med insamling 

och fragmentering av 

uttjänta däck. 

 

  

Ecorub Arbetar med att skapa 

produkter av uttjänta 

däck. 

  

THM   Arbetar enbart med att 

konstruera 

återvinningsmaskiner. 

Casandra Oil Arbetar med utvinning av 

olja från uttjänta däck. 

 

  

Scandinavian 

enviro system 

Arbetar med utvinning av 

kimrök, stål, gas och olja 

från uttjänta däck. 

  

Sammanställning av forskningsfråga 1 - Egenframtagen tabell 
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De fyra återvinningsföretagen i studien (Ecorub, THM, Casandra Oil och Scandinavian 

Enviro Systems) jobbar alla, undantag för THM, med cirkulär ekonomi med anledningen att 

företagen återvinner uttjänta däck till nya produkter som sedermera går ur i industrin, vilket 

samstämmer med återvinningsprioriteringen i avfallshierarkin (European Commission, 2015) 

och Ellen MacArthur Foundations (2013) cykler beskrivning. THM konstruerar enbart 

återvinningsmaskiner och har inte tagit några influenser av cirkulär ekonomi. THM som 

konstruerar maskiner har dock en viktig roll att fylla sett ur ett cirkulär ekonomiskt perspektiv, 

vilket är enligt Sauvé et al. (2016) att designa maskinerna så att de möjliggör däckåtervinning 

på ett miljöeffektivt sätt samt designar maskinerna för maximal livslängd och 

återvinningsbarhet. 

 

Huruvida det finns cirkulär ekonomi i värdekedjan för däck skulle enligt detta resultat (se 

tabell 5) kunna vara fallet. Då nio av 14 aktörer enligt denna analys har ett cirkulärt-

ekonomiskt arbetssätt. Det svåra med att fastställa att så är fallet är då det råder små skillnader 

mellan vad som är cirkulär ekonomi och vad som är hållbarhetsarbete och miljöarbete. 

WCEDs (1987) definition av hållbar utveckling skulle likväl kunna passa in i denna kontext 

eftersom att öka däckets livslängd och materialåtervinna däcket (European Commission, 2015 

& Ellen MacArthur Foundation 2013) även går inom ramen för hållbarhets och miljöarbete 

vilket även respondenten från SDAB frambringar. Den stora skillnaden som grundas i att det 

anses finna cirkulär ekonomi inom dessa företag är Velis (2015) beskrivning som menar att 

den huvudsakliga skillnaden som beskriver cirkulär ekonomi från vanligt miljöarbete är att 

det finns en kompletterande marknads och affärsmässig dimension. Denna dimension finns 

för de givna aktörerna då dessa syftar i att skapa efterfrågan för försäljning av återvunnet 

däckgummi, öka däckets livslängd samt expandera och öka återvinningen. 

 

5.2 Barriärer och möjligheter för cirkulär ekonomi i värdekedjan 

 

5.2.1 Producentansvaret  

Producentansvaret som presenteras i del 1 är lagen om att alla uttjänta däck ska hanteras så att 

de inte dumpas utan återvinnas på ett miljömässigt och godtagbart sätt vilket omfattar de som 

till yrket tillverkar importerar och säljer däck (Regeringen, 1994:1236). I Sverige har 

producenterna tillsammans startat föreningen DFTF som hanterar detta genom att till 80% äga 

SDAB vilka har till uppgift att fungera som däckbranschens svar för på förordningen om 

producentansvar för uttjänta däck. Alternativet skulle vara att producenterna själva tog tillbaka 

sina uttjänta däck och hanterar dessa på ett miljömässigt godtagbart sätt. Sauve et al. (2015) 

beskriver detta alternativ som ett take-back system och menar att då att de uttjänta däcken 

kommer tillbaka till tillverkaren efter att kunden inte längre har någon användning av dem. 

Båda deltagarna från producenternas sida, Pirelli och Michelin, förklarar att däcktillverkare inte 

återvinner uttjänta däck själva utan att det är SDAB som har hand om det. Respondenten från 

Michelin är skeptisk till möjligheten att Michelin skulle ta tillbaka sina egna däck när dem blivit 

uttjänta och menar istället att det nuvarande systemet är ett effektivt återvinningssystem med  

SDAB i bilden. Respondenten från Pirelli beskriver även samma sak som Michelin. En drivkraft 

som respondenten från SDAB nämner som direkt kan kopplas till take-back system (Sauve et 

al  2015) är att lagstiftare skulle kräva att nytillverkade däck ska bestå till en viss del av 
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återvunnet material. Respondenten från Bil Sweden förklarar att ett sådant återvinningskrav 

finns på bilar. Återvinningskravet innebär att 95% av bilen ska vara återvinningsbar. I praktiken 

innebär det att plasten från gamla stötfångare i en begagnad bil ska kunna användas i stötfångare 

i en nytillverkad bil. Om samma krav skulle införas på däck skulle det innebära att det finns ett 

ekonomiskt intresse för däckproducenter att återvinna sina egna produkter vilket även Sauve et 

al (2015) menar med att det krävs någon form av ingripande från statliga auktoriteter för att 

införa take-back system.  

 

Respondenten från SDAB beskriver att producentansvaret är felkonstruerad i grunden då det 

tvingar producenterna att ta ansvar för insamling och återvinning av deras däck och att det inte 

ingår i producenternas kärnverksamhet. Detta innebär att producenterna köper sig fria från 

problemet snarare än att lösa problemen själv. Respondenten beskriver vidare det nuvarande 

producentansvaret som ett push-tänk och menar att detta blir en barriär i återvinningen av 

uttjänta däck. Om producentansvaret skulle öka möjligheten för ett bredare cirkulär-ekonomiskt 

arbete måste producentansvaret omkonstrueras till ett pull-tänk som skulle innebära att 

producenterna jobbar med slutanvändare och på det sättet drar nytta och få en efterfrågan på 

däckgummi. SDAB beskriver att de strävar mot ett pull-tänk vilket även Leider och Rashid 

(2015) beskriver då de nämner att skapa efterfrågan på återvunnet material är lösningen för att 

öka den cirkulära ekonomin. Push-tänket som producentansvaret medför kan möjligtvis 

kritiseras då det försvårar möjligheten att skapa efterfrågan på återvunnet däckgummi, dock 

visar Cinaralp och Tavarne (2011) att länder som har lagstadgat om producentansvar uppnår ett 

bättre återvinningsresultat än länder som har en marknadsdriven hantering av uttjänta däck. Det 

är svårt att mena att ett take-back system skulle vara bättre, dock möjliggör det en ökad cirkulär 

ekonomi då det skapar en sluten gummikrets (Sauvé et al., 2016). 

 

5.2.2 Regummering 

Återanvändning är centralt inom den cirkulära ekonomin då det innebär att däcket får en längre 

livstid. Regummering är det alternativ som bäst möjliggör längre livstid för däcket. Idag 

regummeras endast däck på tunga fordon så som lastbilar och bussar. Sienkiewicz et al. (2012) 

nämner att regummeringsindustrin finns representativ på tunga fordon med anledning av att det 

där finns en lönsamhet. Deltagarna från Michelin, Colmec och Pirelli instämmer med 

Sienkiewicz et al. (2012) och menar att det inte regummeras däck för personbilar eftersom det 

inte är lönsamt. Vidare menar Sienkiewicz et al. (2012) att ett regummerat däck kan visa sig 

sämre när det uppnår högre hastigheter och att regummeringsbranschen håller på att försvinna 

eftersom det är mer ekonomiskt sparsamt att köpa nya däck. Respondenten från Colmec 

påpekar dock att det inte ska finnas några kvalitétssvårigheter för regummerade däck jämförbart 

med ett nytt. Att regummering på personbilssidan har försvunnit är de nio aktörer som 

diskuterade regummering överens om. Dessa nio aktörer nämnde också att anledningen är att  

regummeringsbranschen har blivit utkonkurrerad av budgetdäck från Asien.  

 

Sauve et al (2015) menar att miljömässiga avseenden behöver vara integrerade i 

produktdesignen för att möjliggöra minskad miljöpåverkan och materialåtervinning. Vad gäller 

däck så menar respondenten från Pirelli att de flesta däck som tillverkas konstrueras i avseende 

att kunna regummeras, trots att däcken tillverkas för vidare regummering och att detta enligt 
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Sauve et al (2015) möjliggör för cirkulär ekonomi så förefaller det inte gällande däck. 

Anledningen beror helt uteslutande på överproduktion av Asiatiska budgetdäck som 

”prisdumpas” på den Svenska och Europeiska marknaden och konkurrerar ut 

regummeringsbranschen för personbilsdäck. Det är billigare att köpa ett nytillverkat 

budgetdäck än att förlänga livslängden på sitt gamla. Respondenten från Däckteam tror att de 

som förr regummerade däck nu köper de billigaste nya däcken som är till försäljning.  

 

5.2.3 Leasing 

Ellen Macarthur foundation (2013) tar upp leasingmodeller som ett godtagbart sätt att arbeta 

med cirkulär ekonomi. Att leasa ett däck innebär en övergång från ägarskap till användnings- 

och prestandabaserade lösningar. Detta syftar till att kunna förlänga däckets livstid vilket 

samstämmer väl med avfallshierarkin (European Commission, 2015). Michelin, som inspireras 

av Ellen Macarthur foundation, arbetar med detta koncept då de erbjuder leasade däck till 

lastbilsflottor där de själva utför service så att däcken håller maximal livslängd samt 

regummerar däcken när de är uttjänta. Respondenten från SDAB menar att man är överens att 

leasingkonceptet kommer utvecklas mer. Fördelen enligt SDAB är att leasing ökar spårbarheten 

då leasingföretaget kan använda take-back system och ta tillbaka sina leasade däck vilket Sauve 

et al (2015) beskriver möjliggör en sluten materialkrets i den cirkulära ekonomin. Genom ett 

leasingkoncept med ett take-back system vet tillverkaren att däcken som kommer tillbaka är av 

samma märke när de senare går in i återvinningen, vilket möjliggör att lättare separera däckets 

olika materialsammansättningar för vidare kunna användas i nya applikationer. 

 

5.2.4 Materialåtervinning  
Rada et al. (2014) betonar vikten av att maximera återvinningen till en inte allt för hög kostnad 

i arbetet med avfallshantering i cirkulär ekonomi. Andra krav som Rada et al. (2014) och Leider 

och Rashid (2015) lyfter fram är att återvinningslösningar ska vara miljö och ekonomiskt 

hållbara och att det samtidigt ska finnas en marknad som det återvunna materialet kontinuerligt 

ska tillförse (Rada et al., 2014). Europeiska kemikaliemyndigheten (2010) är dock hårda vad 

gäller avfallsstämpeln på återvunnet gummimaterial. För att en produkt som använder 

återvunnet gummi inte längre ska klassificeras som avfall måste det vara utblandat med 

jungfruligt gummi för att inte längre klassificeras som avfall. Denna avfallsstämpel försvårar 

Rada et al. (2014) resonemang om att marknader som efterfrågar återvunnet däckgummi ska 

kunna få en tillförsel. Att återvunnet däckgummi klassificeras som avfall är en stor barriär som 

lyfts fram av deltagarna från Ragn-Sells och SDAB och Michelin. Respondenten från SDAB 

förklarar att återvunnet däckgummit har en  avfallstämpel som hindrar däckgummit från att 

användas i applikationer. Respondent 2 från Ragn-Sells menar att det finns möjligheter att 

använda mer återvunnet gummi i produkter istället för energiutvinning men att avfallstämpeln 

försvårar möjligheten. Respondenten från Michelin menar att det återvunna däckgummit borde 

klassificeras som en resurs för att lättare kunna användas i applikationer. 

 

SDAB jobbar ständigt med aktörer som har olika däckåtervinningstekniker, idag finns det flera 

olika alternativ, däckfragmenteringstekniker, devulkaniseringstekniker och pyrolystekniker 

som möjliggör materialåtervinning. Respondenten från Bil Sweden lyfter fram frågan om priset 

på återvunnet material och menar att det största hindret är att priset på jungfruligt material i 
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många fall är billigare än återvunnet. Respondenten berättar vidare att myndigheter måste vara 

modiga att sätta ett pris på fossilt jämfört med återvunnet material. Respondenten menar att 

med hjälp av subventioner och bidrag samt att höja priset på jungfruligt material och sänka 

priset för återvunnet skapar en efterfrågan på återvunnet material. Enligt respondenten från Bil 

Sweden  skulle detta innebära att återvunnet material blir mera attraktivt.  

 

Däckfragmentering (se bild 4) är en form av materialåtervinning där stål och gummi separeras 

från uttjänta däck som sedermera i olika processer mals till mindre bitar beroende på vad 

gummimaterialet ska användas till. Ett av de vanligaste gummimaterialen är gummigranulat. I 

Sverige används gummigranulat med stor efterfrågan på idrottsanläggningar (Edeskär, 2015) 

och återvinningsföretaget Ragn-Sells är den största tillverkaren av gummigranulat. Den stora 

efterfrågan på gummigranulat i Sverige beror enligt SDAB på att konstgräs ökar 

tillgängligheten och möjliggör idrott året om. Från ett ekonomiskt perspektiv följer granulat de 

krav som Rada et al. (2014) diskuterar då gummigranulat bidrar med ett bra resultat till en låg 

kostnad jämfört med att anlägga en riktig gräsplan (Edeskär, 2015). Andra 

användningsområden för gummigranulat som (Edeskär, 2015 & Torretta et al. 2015 ) tar upp  

är vissa typer av fordonskomponenter och ljuddämpningsmattor och att där finns det en 

efterfrågan på återvunnet däckgummi. Ecorub är exempel på en aktör som tillverkar 

gummidukar från bland annat granulat. Den  efterfrågan på gummigranulatet som finns beror 

bland annat på att materialet är lätt att forma och att produkter som innehåller gummigranulat 

blir tåliga med den elastisk yta materialet bidrar med (Edeskär, 2015).  

 

En barriär som finns med att återvinna uttjänta däck är att människor i allmänhet är rädda för 

att använda återvunnet material menar respondent 1 från Ragn-Sells. Även respondenten från 

Bil Sweden lyfter fram att återvunnet material upplevs osäker från kundernas sida. SDAB 

nämner också att historiskt så har däck bestått av hälso- och miljödåliga kemikalier som bidragit 

till allmänhetens negativa bild av däck och återvunnet däckgummi Enbart stämpeln återvunnet 

upplevs, på grund av däckets historiska ryckte, som dåligt. Respondent 1 från Ragn-Sells 

förklarar vidare att det återvunna materialet kan ha väldigt bra egenskaper men instämmer på 

förklaringen att återvunna bildäck till viss del skrämmer bort kunder. Nilsson et al. (2015) 

skriver att det finns en oro kring hälsofrågor med att utsätta sig för kontakt med återvunnet 

gummigranulat på konstgräsanläggningar. Studien av Nilsson et al. (2015) testade ämnen som 

har lyfts fram som de farligaste i hälsofrågan av kontakt med granulat. Slutsatsen blev att det 

inte finns någon hälsorisk associerat med ämnena som testades annat än en liten risk för 

känsliga individer att utveckla allergier mot en bensotiazol. Respondenten från Bil Sweden 

beskriver ingående om kunders uppfattning av återvunnet material och menar att det beror på 

att kunder och producenter vill att produkten ska hålla hög standard och inte riskera en 

svängande kvalité. Däremot så menar respondenten från Ecorub att det finns ett intresse för 

återvunnet gummi och att detta intresse bygger på att företag vill kunna visa i sin årsredovisning 

att man har använt sig av återvunnet material för att stärka sin miljöprofil. Respondenten från 

Ecorub, som använder sig av gummigranulat för att tillverka gummiprodukter, menar att det 

finns en skillnad på gummigranulat och att det är partikelstorleken på gummigranulatet spelar 

stor roll vilket Sienkiewicz et al. (2012) beskriver (se tabell 3). Ecorub blandar gummigranulatet 

med plaster av olika slag, exempelvis polyeten, och tillsammans bildar dem ett nytt material. 
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Det nya materialet är i form av en duk som bland annat används som geomembran på deponier. 

Respondenten från Ecorub beskriver materialet som flexibel, hanterbar, och svetsbar och 

förklarar att det är eftertraktat på marknaden och har ett förmånligt pris. Trots detta så har 

Ecorub inte slagit igenom på marknaden. Anledningen till detta menar respondenten från 

Ecorub är att materialet inte har klarat alla tester och standarder som krävs för att materialet ska 

få användas på marknaden. Respondenten förklarar att tester och standarder är de största 

barriärerna för materialet. Om företaget ändrar materialet för att klara av alla tester så tappar 

det en del av dess nuvarande goda egenskaper. Sienkiewicz et al.  (2012) menar att  

gummimaterialets användning för olika syften beror på dess storlek, dess olika fraktioner samt 

dess renhet, en svårighet blir att rena däckgummit så att det passa till alla applikationer vilket 

är ett utav problemen som Ecorub upplevt.  

 

En möjlighet för att öka användningen av gummigranulat är att använda det för tillverkning av 

asfalt där granulatet blandas med bindemedlet bitumen. Blandningen skapar fördelar som 

mindre buller, minskad vattenfilm vilket leder till att däcket får bättre väggrepp och dessutom 

så minskar risken för att asfalten spricker på grund av temperaturskillnader (Edeskär, 2015).  

Respondenten från SDAB är positiv till att använda återvunnet gummi på nya områden och 

nämner även att gummiasfalt kan vara ett potentiellt användningsområde för gummigranulat. 

Att använda granulat i asfalt skulle innebära en stor och kontinuerlig tillförsel av däckgummi 

vilket skulle både vara miljö och ekonomiskt lönsamt vilket Rada et al. (2014) beskriver som 

viktigt. Barriären att överkomma med att använda gummigranulat i asfalt i Sverige är det 

svenska klimatet och användningen av dubbdäck vilket  innebär att gummiasfalt ännu inte nått 

utbredd marknad i Sverige. Däremot skulle en investering i forskning och utveckling på 

gummiasfalt  kunna skapa en stor ökad efterfrågan på återvunnet däckgummi i Sverige 

(Edeskär, 2015). Ökade efterfrågningar på återvunnet däckgummi bidrar indirekt till en ökning 

av den cirkulära ekonomin. 

 

5.2.5 Pyrolys 

Pyrolystekniken är en teknik som går ut på att utvinna olja och gas från uttjänta däck. Resultatet 

av pyrolystekniken är en rad olika kemiska föreningar i fast, flytande eller i gasform som kan 

utnyttjas i olja, energi eller i järn- och stålindustrin (Sienkiewics et al., 2012). Både respondent 

1 och 2 från Ragn-Sells förklarar att företaget ständigt letar efter nya användningsområden för 

det återvunna däckgummit och att man riskerar att bli omsprungen annars. Respondent 2 

förklarar att Ragn-Sells undersöker nya tekniker för att återvinna uttjänta däck och att företaget 

har undersökt möjligheter att använda pyrolysteknik. Cassandra Oil och Scandinavian Enviro 

Systems är företag som använder sig av patenterande pyrolystekniker för att återvinna olja, stål, 

gas och kimrök från uttjänta däck. Respondent 1 Från Casandra Oil förklarar att det finns en 

mindre barriär i deras återvinningsprocess då det finns stålbitar i däcken som deras maskiner 

inte är gjorda för. Respondent 1 från Cassandra Oil lyfter även fram problemet med att separera 

naturgummit i de uttjänta däcken eftersom olika däck består av olika råvaror. Cassandra Oil får 

in de uttjänta däcken i form av däckklipp och förklarar att det nuvarande systemet skapar 

svårigheter med att sortera ut naturgummit eftersom däckklippen består av massa olika sorters 

däck från olika däcktillverkare. Respondent 1 menar att det är viktigt att sortera ut naturgummit 

då det kan tillverkas till dieselolja som kvalificeras som biodiesel. Respondenten från 
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Scandinavian Enviro Systems berättar att de har mött ett bra gensvar från deras kunder då deras 

produkt är likvärdig med jungfruliga produkter. Att deras produkt är återvunnen har betytt mer 

än vad de förväntat sig och slutkunderna har reagerat starkt positivt. Deras kunder som 

återanvänder den återvunna kimröken från Scandinavian Enviro Systems har även lanserat 

något de kallar miljögummi. Scandinavian Enviro System tycks inte uppleva specifika problem 

gällande att däcken består av olika sammansättningar.  

 

Respondenten från SDAB menar att återvinningsprocessen för uttjänta däck är en svårighet då 

alla olika typer av däck blandas i återvinningen vilket leder till att leveranserna på däckklipp 

och granulat som går till återvinningsföretag kommer i en blandning. Olika tillverkare har olika 

däcksammansättningar och det är svårt att veta hur mycket naturgummi eller mängd kemikalier 

som finns i det specifika däcket, speciellt med budgetdäcken från Asien. Respondenten tror att 

en  ökad spårbarhet kan underlätta utsortering. På lång sikt tror även respondenten från SDAB 

att en take-back system (Sauve et al., 2015) kan underlätta återvinningen då det bara är 

däcktillverkarna själva som vet vad deras däck innehåller. 

 

5.2.6 Devulkanisering 

Devulkanisering innebär en omvänd process från den ursprungliga termokemiska process som 

används för att tillverka däcket (se tabell 2, Stevenson et al. 2008) Devulkaniseringsprocessen 

innebär att svavel renas från det yttre lagret av däckgummit och skapar ett nytt återvunnet 

gummimaterial som kan blandas med jungfruligt gummi för att kunna återvinnas (Stevenson et 

al., 2008). Denna process kan beskrivas som bästa anstå cirkulär ekonomi när materialet ska 

återvinnas till nya produkter (Ellen MacArthur foundation, 2013). En lyckad devulkanisering 

möjliggör att använda det återvunna däckgummit i nya däck. Dock måste det, enligt Europeiska 

kemikaliemyndigheten (2010), vara utblandat med jungfruligt gummimaterial för att inte längre 

klassificeras som avfall. Vilket gör det nästintill omöjligt att ta fram produkter som enbart 

innehåller återvunnet däckgummi. Eftersom däckgummit måste blandas ut med jungfruligt 

gummi innebär det att däcken inte kan bli helt icke-beroende från utvinning av jungfruligt 

material. Tekniken för att använda återvunnet däckgummi menar respondenten från Michelin 

finns, problemet tycks dock vara att en blandning av många olika däck måste särskiljas för att 

kunna devulkanisera däck med samma sammansättningar för att materialet ska vara 

konsekvent. För att möjliggöra detta skulle ett take-back system (Sauve et al, 2015) underlätta 

devulkaniseringen, att producenterna ta tillbaka sina däck och devulkaniserar dem. 

Respondenten från Pirelli berättar att däckens sammansättningar generellt sätt hålls hemligt 

men att det finns vissa förordningar man måste hålla sig till och redovisa.  

 

Respondenten från Pirelli menar att devulkaniseringsprocessen är väldigt svår eftersom gummi 

ändrar karaktär när man vulkaniserar det. Även respondenten från STRO är inne på samma spår 

då denne menar att råolja, råmaterial, och naturgummi som blandas ihop när man vulkaniserar 

däcket försvårar separationen som sker vid devulkaniseringsprocessen. Respondenten från 

STRO menar även att det blir väldigt kostsamt. Respondenten från STRO lyfter fram ytterligare 

en barriär med devulkanisering. Bland modernare däck är det vanligt att spruta in en 

skumgummimassa i insidan på däcket som gör däcket tystare eftersom massan dämpar 

vibrationerna från däcket. Det här menar respondenten från STRO att det skapar ett till 
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arbetsmoment i däckåtervinningen eftersom massan måste separeras från däcket innan däcket 

går till återvinning.  

 

Respondenten från Michelin tror att det i framtiden kommer vara vanligare med 

devulkaniseringstekniker för att använda återvunnet däckgummi i nya däck. Till en början tror 

respondenten dock att det kommer att vara en image produkt för företag att visa att det är möjligt 

för att efter några år kunna industrialisera tekniken. I Pirellis fall nämns det i deras 

årsredovisning att de idag använder sig av återvunnet gummi i sammansättningar för 

tillverkning av nya däck (Pirelli, 2015, s.86) däremot så menar respondenten från Pirelli att 

företaget inte använder sig av återvunnet däckgummi i nya däck.   

 

5.2.7 Energiutvinning  

I däckfragmenteringsprocessens tidiga skede så delas de uttjänta däcken till större strimlade 

däckklipp (se bild 4). I energiintensiva industrier som cementindustrin och värmeverk finns det 

en stor efterfråga på gummimaterialet i form av strimlade däckbitar eftersom gummit i däcken 

har ett väldigt högt energivärde. De strimlade däckbitarna används som ersättnings- eller  

kompletterande material för andra typer av bränslen som kol (Sadhan et al., 2005). Respondent 

2 från Ragn-Sells förklarar att användning av gummi i energiintensiva industrier innebär 

möjligheter men samtidigt även marknadsmässiga problem för Ragn-Sells då man konkurrerar 

i en internationell marknad mot stora kolföretag. Respondent 2 från Ragn-Sells förklarar att 

kolpriset är lågt för tillfället och att det har skapat problem för Ragn-Sells tillförsel av däckklipp 

till energiintensiva industrier. Även respondenten från THM diskuterar samma dilemma och 

menar att THMs kunder ofta är företag som konkurrerar med olje- och stålbolag och att 

försäljning av THMs maskiner är väldigt låg nu på grund av låga olje- och stålpriser.  

 

Avfallshierarkin (se bild 1, European Commission, 2015) som beskriver hur prioriteringarna 

för att på bästa miljömässiga sätt ta hand om avfall tillämpas väl vad gäller uttjänta däck. 

Dilemmat med energiutvinning av uttjänta däck är att de förbränns, enligt Ellen MacArthur 

foundation (2013) är energiutvinning ett alternativ som i största möjliga mån ska minskas. 

Respondenten från SDAB diskuterar detta dilemma och menar att det är en fråga om vad som 

är bäst för miljön.  Respondenten menar att däcken lämpar sig bra för energiutvinning i 

exempelvis cement industrin, vilket även Sadhan et al. (2005) lyfter fram. Anledningen till att 

så många däck erergiutvinns menar respondenten från SDAB beror på att cementindustrin 

behöver stålet som finns i däcket i sin process för att oxidera kalken, frågan som diskuteras är 

om det bättre att industrin istället bryter nytt järnmalm och skickar in, eller att de åker till 

Brasilien och bryter kol och hämtar till sin process, vad är bäst för miljön? Respondenten 

förklarar vidare att SDABs syn inte alltid är att det miljöbästa innebär att återanvända eller att 

återvinna däcken så länge det bryts jungfruligt material. Det märks tydligt hur avfallshierarkins 

(se bild 1, European Commission, 2015) prioriteringar återspeglar verkligheten för uttjänta 

däck. Av denna anledning finns energiutvinning också med som ett miljömässigt och 

godtagbart sätt att återvinna däck i producentansvaret (Regeringen, 1994:1236). 
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5.3 Metod diskussion 

 

I denna studie har en abduktiv forskningsstrategi varit utgångspunkten för att få möjligheten att 

utveckla teoretiskt forskningsbidrag. Eftersom det tidigare inte forskats särskilt mycket inom 

cirkulär ekonomi i däckbranschen så fanns det relativt  lite given teori som kan stärka eller 

validera den empiri som samlats in från intervjuer. För att samla in information användes 

intervjuer som tillvägagångssätt. Totalt genomfördes 17 intervjuer från 14 aktörer i värdekedjan 

varav 14 var semi-strukturerade, två ostrukturerade och en var strukturerad. För att bidra med 

kompletterande information samt för att stärka studiens validitet granskades även hemsidor och 

årsrapporter från de deltagande aktörerna. För att följa forskningsetiska riktlinjer användes 

vetenskapsrådets (2002) fyra huvudriktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Att säkerhetsställa att studien är valid och reliabel är svårt i kvalitativa studier. Att genomföra 

intervjuerna på ett tillförlitligt sätt har visat sig vara svårt då det funnits fallgropar i att de frågor 

som ställdes i den inledande fasen av studien inte var heltäckande i utformningen. Detta menar 

undersökarna beror på att det i tidigt skede var svårt att veta vilka frågor som var av betydelse 

att ställa för undersökningens syfte. Vidare har telefonintervjuer i vissa fall visats vara 

bristfälliga i den mån att det har funnits svårigheter att föra en informationsgivande dialog, 

jämförbart med de personliga mötena som genomfördes gav telefonintervjuerna mindre 

värdefull information. Detta möjliggör att den givna informationen kan vara icke-representativ 

vilket är den främsta anledningen till att hemsidor och årsrapporter har granskats. Nackdelen 

med att använda sekundärkällor är att de inte garanterar att presentera information som är 

enhetligt med vetenskapliga kvalitetskriterier. En övervägning gjordes därför av undersökarna 

att enbart fokusera på nyckelord som kunde jämföras med svaren från intervjuerna. Därför 

granskades årsrapporterna främst utifrån att se hur de givna företagen presenterar cirkulär 

ekonomi eller miljöarbete. Vid vidare analys av empirin sållades information som visades vara 

icke-representativ bort till att enbart inkludera faktorer som var gemensamma för alla aktörer 

och de utstickande resultaten som motsäger varandra, vilket kan vara en brist i studien.  

 

Vidare har denna undersökning visats ha vissa problem att visa trovärdighet, problemen har 

varit att telefonintervjuerna har visats ha sämre kvalité vid inspelningarna som försvårade 

transkriberingen vilket kan ha orsakat feltolkningar. Att visa på konsekventa svar har försökt 

att uppnås i den mån att undersökarna jämförde all empiri och valde ut information att analysera 

som var konsekventa till frågorna som ställdes. Undersökarna är medvetna om svårigheterna 

som finns med deltagarurval, detta kan ha påverkat studiens trovärdighet då det kan ha behövts 

en större bredd i alla delar av värdekedjan för att visa på mer konsekvent resultat från fler 

aktörer. Dock märktes det av en viss mättnad när de sista intervjuerna var färdigsammanställda, 

det vill säga att liknande svar som tidigare framkommit uppkom igen. Ett målinriktat urval 

användes i denna studie då det ansågs nödvändigt för att täcka hela värdekedjan. Detta innebär 

dock att slutsatsen inte kan generaliseras för hela värdekedjan utan enbart intern-generaliseras 

för de givna ramarna för studien.  
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5.3.1 Etikdiskussion 

Innan studiens empiriska undersökning inleddes diskuterades hur vetenskapsrådets (2002) fyra 

etiska riktlinjer skulle uppfyllas, då bestämdes det att deltagarna skulle kontaktas via mail eller 

telefon där det tydligt skulle presenteras vad studiens ämnades undersöka och vilka det var som 

skulle genomföra den. Alla respondenter tillfrågades också om deras samtycke till att medverka 

samt om de var okej med att intervjun spelades in. Vidare nämndes det att inga namn skulle 

tillkännages och att varje respondent skulle få en slutkopia på rapporten när den var 

färdigsammanställd. Undersökarna anser att vetenskapsrådets (2002) fyra riktlinjer har följts 

utan några etiska dilemman som uppkommit.  

 

När det gäller studiens forskningsbidrag finns det en etisk diskussion som är nämnvärd vilket 

är den att studien inte på något sätt menar att visa att aktörerna på något sätt arbetar fel, utan 

studien syftar enbart att beskriva vilka barriärer  för specifikt cirkulär ekonomi som finns i 

värdekedjan.  

 

På samhällsnivå kan ett etiskdilemma ligga i att cirkulär ekonomi följer avfallshierarkin (se bild 

1, European Commission, 2015) vilken poängterar att energiutvinning är något att minska till 

fördel för återanvändning och återvinning. Denna studie fokuserar på specifikt cirkulär 

ekonomi vilket innebär att energiutvinning kan upplevas som något dåligt. Därför vill 

undersökarna poängtera att det är en miljöetisk fråga kring hur mycket tillförsel av uttjänta däck 

som energiintensiva industrier ska få. Enbart för att denna studie poängterar att återanvändning 

och återvinning är bättre från ett cirkulär-ekonomiskt perspektiv behöver så inte vara fallet sett 

ur ett miljöperspektiv. Att energiintensiva industrier får tillförsel av uttjänta däck är givetvis 

bättre än att bryta kol, speciellt eftersom däcken även minskar behovet att använda jungfrulig 

järnmalm. Det etiska samhällsdilemmat bottnar i problematiken i en redan utbredd diskussion 

om vad som är bäst för miljön.  
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6. Slutsatser 

6.1 Cirkulär ekonomi i däckvärdekedjan 
 

På frågeställningen om det finns ett cirkulär-ekonomiskt arbetssätt i däckvärdekedjan 

konstateras det, i enlighet med Ellen MacArthur Foundation (2013) att så är fallet. 

Avfallshierarkin (se bild 1) visas också förefalla då dessa rangordnade prioriteringar 

överensstämmer med hur avfallshanteringen för uttjänta däck fungerar.  

 

I däckvärdekedjan synliggörs det att återanvändning och återvinning finns representerade vilket 

samstämmer med cirkulär ekonomi. Även energiutvinning är vanligt förekommande, dock är 

detta ett moment som, enligt cirkulär-ekonomiska synsättet, är att minimera. Utifrån detta 

konstateras det att nio av fjorton aktörer arbetar med cirkulär ekonomi (se tabell 5). Minst en 

aktör från varje del av värdekedjan arbetar med antingen återanvändning eller återvinning vilket 

ligger till grund för att dra slutsatsen att det finns ett cirkulär ekonomiskt arbete i 

däckvärdekedjan inom ramen för denna studie.  

 

6.2 Barriärer och möjligheter 
 

Den tydligaste barriären för cirkulär ekonomi som försvårar både för återanvändningen och 

återvinningen är importen av budgetdäck från Asien.  

 

(1) Den viktigaste delen i återanvändning är regummering eftersom detta möjliggör ökad 

däcklivslängd. Nio aktörer förklarar att kostnaden för ett asiatiskt budgetdäck motsvarar 

kostnaden för regummering vilket resulterar i att regummeringen har utkonkurrerats av 

asiatiska budgetdäck.  

 

(2) Det råder en osäkerhet i vad de asiatiska budgetdäcken innehåller för sammansättningar 

vilket har visats försvåra återvinningsprocessen när de asiatiska budgetdäcken mals ner med 

andra däck i fragmenteringsprocessen, vilket återvinningsföretagen märker av när de får in 

däckklipp som ska återvinnas. Detta kan vara en bidragande orsak till att återvunnet däckgummi 

inte klassificeras som en resurs.    

 

Ett alternativ till det producentansvar som råder idag vore en take-back lag som skulle innebära 

att de uttjänta däcken måste komma tillbaka till producenten utan tredjepartsaktörs inblandning 

av SDAB. En take-back lag kan möjliggöra för två cirkulär ekonomiska tillvägagångssätt.  

 

(1) Eftersom devulkaniseringstekniken är komplicerad och dyr kan en take-back lag som 

innebär att tillverkarna måste ta tillbaka sina uttjänta däck i kombination med återvinningskrav 

om att använda däckgummi i nytillverkade däck innebära en möjlighet att utveckla 

devulkaniseringstekniken och därmed sluta materialcykeln.  
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(2) Leasingkonceptet möjliggör cirkulär ekonomi genom en prestations- och tjänstbaserad 

hyresmodell, det vill säga en indirekt take-back där de uttjänta däcken kommer tillbaka till 

tillverkarna vid regummeringen och återvinning. Leasing av däck till företag med 

lastbils/bilflottor kan öka däckets livslängd genom att producenterna ansvarar för att däcket 

kontinuerligt servas samt regummeras när det är uttjänt.  

Områden att investera i och satsa på för att ständigt tillförse marknaden med däckgummi är 

gummiasfalt och konstgräsanläggningar. Om dessa marknader blir mera utbredda ökar 

sannolikt efterfrågan på däckgummi vilket möjliggör att mindre uttjänta däck energiutvinns till 

förmån för att öka materialåtervinningen. 

6.3 Studiens bidrag 

Genom att undersöka vilka barriärer och möjligheter som finns för och emot ett cirkulär-

ekonomiskt arbetssätt syftade studien att granska och fylla den kunskapslucka som råder om 

cirkulär ekonomi i däckvärdekedjan. Det största bidraget i denna studie är därför empiriskt.  

Till skillnad från tidigare forskning om cirkulär ekonomi, som är relativt litet och mest handlar 

om hur cirkulär ekonomi skulle kunna implementeras praktiskt eller hur konceptet fungerar 

som policy, så har denna studies syfte varit att specificera sig på cirkulär ekonomi i en specifik 

bransch - däckbranschen. Ett metodologiskt bidrag med studien är att den har kombinerat 

tidigare teorier kring cirkulär ekonomi med teori om återvinnings- och 

återanvändningsprocesser för att studera cirkulär ekonomi utifrån denna specifika bransch. 

Därutöver skiljer sig studien från tidigare forskning även i det avseendet att studien tar en 

branschs hela värdekedjeperspektiv i beaktning snarare än enskilda företag.  

Metodologiskt har studien en kvalitativ ansats, vilket bidrog med värdefull information utifrån 

en bransch som annars fokuserar mycket på siffror och standarder.  

Cirkulär ekonomi som begrepp lägger tonvikt vid affärsmodeller för återvinning eller 

återanvändning av material och med det så tillförs ett affärsutvecklingsperspektiv på 

hållbarhetsfrågor, innovation och teknisk utveckling.  Även om studiens huvudsakliga fokus 

ligger på cirkulär ekonomi i däckbranschen så har studien även som syfte att kunna bidra till en 

diskussion om hållbarhet och affärsutveckling på en generell nivå.    

6.4 Förslag till vidare forskning 

I denna studie avgränsades arbetet till att enbart studera cirkulär ekonomi i däckbranschen. Från 

ett generellt cirkulär ekonomiskt perspektiv är det intressant att även studera andra branscher 

som har ett överflöde av material likt däckbranschen. En jämförelse mellan barriärer och 

möjligheter från den studerande branschen och andra branscher hade kunnat resultera i att hitta 

gemensamma barriärer och möjligheter och därmed underlätta införandet av cirkulär ekonomi 

i en bransch. I ett fåtal av studiens intervjuer så lyfte respondenterna bland annat fram att 
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cirkulär ekonomi är ett ”tvetydigt” begrepp, av den anledningen vore det intressant att även 

föreslå en studie av yttre faktorers påverkan på cirkulär ekonomi till vidare forskning, som 

exempelvis den generella tolkning och uppfattningen om konceptet.  

 

Andra intressanta faktorer att studera vidare är hur konkurrens från lågprisimport påverkar 

branscher olikt däckbranschen då det i denna studies fall visar att lågprisimporten är en barriär 

för cirkulär ekonomi. En majoritet av respondenterna menade att lågprisimport försvårar för 

cirkulär ekonomi i däckbranschen då kunden hellre väljer ett lågprisimport däck framför ett 

premium däck eftersom priset på däcket är den avgörande faktorn för kunden. Det vore 

intressant att studera konkurrens och lågprisimport i andra branscher för att se om det har en 

negativ påverkan på cirkulär ekonomi som fallet var med däcken.   

 

Cirkulär ekonomi handlar om att se avfallsproblemet utifrån ett helhetsperspektiv. Av den 

anledningen vore det intressant att studera vikten av samarbetet mellan olika aktörer i en 

bransch. Det kan visa sig att olika aktörer i en bransch är konkurrenter till varandra och att detta 

i sin tur kan leda till att det finns en viss ovillighet att samarbeta med varandra enligt ett cirkulär 

ekonomiskt arbetssätt. Frågor som kan vara värda att diskutera i dem fallen är hur man kan 

motivera företag till att samarbeta med varandra och hur man kan införa incitament som både 

gynnar den cirkulära ekonomin och företagen som påverkas av det. 
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