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Sammanfattning 
 

Material- och energiåtervinning är två sätt att ta hand om avfall. Materialåtervinning av 

papper är generellt det sätt som ger upphov till lägst ackumulerade utsläpp av koldioxid. 

Kuvert är en pappersprodukt som idag saknar producentansvar och branschen för returpapper 

anser inte att kuvert skall materialåtervinnas i och med att kuvert innehåller substanser som 

kan ge upphov till stickies. Ett argument som används mot materialåtervinning av kuvert är att 

problem orsakade av stickies medför ökade kostnader för företagen som tillverkar papper från 

returpapper. På den svenska marknaden finns det kuvert som, när de processeras i 

pappersbruken, inte ger upphov till stickies, nämligen svanenmärkta kuvert. Syftet är att ta 

reda på vilket som är det bästa sättet att ta hand om kuvert och målet är att ta reda på hur stor 

nettoenergiförbrukning material- och energiåtervinning av kuvert ger upphov till. Fyra 

scenarier undersöktes; Samtliga kuvert energiåtervinns, samtliga kuvert materialåtervinns, 

endast svanenmärkta kuvert materialåtervinns, samtliga kuvert ersätts mot svanenmärkta och 

materialåtervinns. Resultatet är inte samstämmigt. Att ersätta samtliga kuvert mot 

svanenmärkta är det scenario som ger upphov till lägst nettoenergiförbrukning, förutsatt att 

materialåtervinning av papper är att föredra framför energiåtervinning av papper. 

  

Abstract 
 

Recycling and incineration are two ways to deal with waste. Generally, paper recycling has 

lower carbon dioxide emissions than incineration of paper. Envelope is a paper product that is 

not included in any producer responsibility and the pulp and paper industry recommends 

consumers not to sort envelopes in the paper recycling container, since envelopes contain 

substances that can be a source for stickies. An argument against recycling is that problems 

caused by stickies increases costs for the companies that produces paper from waste paper. 

The Swedish market has envelopes that, when they are processed in the paper mill, do not 

develop stickies, namely envelopes tagged with Svanen. The purpose of this paper is to find 

the most suitable way to deal with envelopes. The aim of this study is to find the net energy 

consumption for recycling and incineration of envelopes. Four scenarios were investigated; all 

envelopes are incinerated, all envelopes are recycled, only envelopes tagged with Svanen are 

recycled, all envelopes are replaced with envelopes tagged with Svanen and are recycled. The 

results are not unanimous. Replacing all envelopes with envelopes tagged with Svanen is the 

scenario with lowest net energy consumption, presupposed paper recycling is to prefer before 

paper incineration. 
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Inledning 
 

Återvinning har länge varit ett sätt att ta tillvara på en naturresurs som av geografiska skäl kan 

vara svår att få tag på. När transportmöjligheterna var begränsade kunde områden och 

nationer som saknade en naturresurs minska sitt beroende av andra genom att 

materialåtervinna uttjänta varor och upparbeta dessa till en ny användbar produkt. Beroende 

av hur lättillgängligt råmaterial är samt hur mödosamt det har varit att upparbeta, har 

återvinningsgraden varierat på olika platser i världen genom århundradena. Incitamenten för 

att återvinna har under senare år handlat om att minska uttaget av ändliga naturresurser och 

minska miljöstörande utsläpp. Varor kan återanvändas, materialåtervinnas, energiåtervinnas 

eller läggas på deponi. Aluminium är ett exempel på ett material där materialåtervinning är att 

föredra. Att smälta ner aluminium använder 95 % mindre energi jämfört med att upparbeta 

bauxit till aluminium. Morris (1995) menar att energibesparing genom materialåtervinning av 

hushållsavfall är i genomsnitt tre till fem gånger större än energin som omvandlas vid 

energiåtervinning. Papper har historiskt framställts från skogsråvara och materialåtervinning 

av papper har då varit ett sätt för regioner att dels minska sitt beroende av handel och dels 

minska avskogningen. 

 

Av allt papper som tillfördes den svenska marknaden 2009 materialåtervanns, enligt 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen
1
, 91 % av tidningarna och 74 % av 

pappersförpackningarna. I regeringens förordning (1994:1205) om producentansvar för 

returpapper avses tidningar. Under andra paragrafen i förordningen avses med tidningar även 

tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande 

produkter av papper. Men det är inte alla produkter som mestadels består av papper som skall 

slängas i pappersåtervinningen. Produkter, som innehåller något för 

papperstillverkningsprocessen dåligt material eller ämne, återvinns inte. De slutgiltiga 

användarna, brukarna, ombeds slänga sådana produkter i kärlen för brännbart. Statens 

offentliga utredningar skriver att branschen (för returpapper, förf. anm.) anser att produkter 

som är svåra att materialåtervinna på grund av dess utformning inte är tillgängliga för 

materialåtervinning, till dessa hör merparten av kuverten (SOU 2001:102). 

 

För att pappersproducenter ska kunna uppfylla producentansvaret läggs en stor del av ansvaret 

att sortera rätt hos brukarna av produkter. Buelow et al. (2009) genomförde en studie i 

Melbourne, Australien till vilken omfattning brukare förstod information om återvinning och 

återvinningsmärkning på förpackningar. Studien visade att brukare har, trots goda intentioner, 

svårt att förstå hur produkter skall sorteras. Förmågan att lägga märke till information om 

återvinning beror på personliga normer, kön och vilken typ av bostad som människor har 

(Andersson och Borstede, 2010). 

 

Det första steget i returpappershanteringen börjar med att brukarna sorterar papper i olika 

kärl. Pappersprodukterna hamnar inte alltid i, vad branschen för returpapper anser, rätt kärl. 

Kuvert är tillsynes en pappersprodukt men för kuvert finns inget producentansvar då dessa 

inte anses vara en förpackning. Det förekommer dock att kuvert och andra produkter som 

anses vara otjänliga för pappersåtervinning hamnar i kärl avsedda för returpapper. De företag 

som samlar in returpapper måste, för att undvika straffavgifter från pappersproducenter, 

                                                 
1 Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Tillgänglig: 

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html [2011-01-

18]  

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html
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sortera ut otjänligt material. Mobiltelefoner, metallförpackningar och andra produkter som 

inte innehåller papper är inte något större problem att avlägsna men kuvert, post-it lappar och 

andra saker innehållande en stor andel papper slinker genom sorteringen. Anledningen till att 

kuvert är ett problem vid tillverkning av papper från returpapper är att de innehåller lim som 

kan bilda så kallade ”stickies”. Stickies är ett samlingsnamn för de kletiga och klibbiga 

substanser som finns i pappersmassan. Lim kan bilda stickies då det är just kletigt och 

klibbigt. Lim finns i kuvert, s.k. Post-it lappar och limmade ryggar på tidsskrifter.   

Brukare kan sortera papper i kärlet för brännbart. Papperet förbränns då i fjärr- eller 

kraftvärmeverk och omvandlas till el och/eller värme. Lyckas sorteringsanläggningen 

avlägsna otjänligt papper hamnar detta likaså i fjärr- eller kraftvärmeverk. 

Pappersproducenterna har egen sorteringsanläggning och upptäcker på så sätt hur stor del 

otjänligt papper de har tagit emot. Figur 1 visar ett förenklat schema över hantering och 

processering av returpapper, pilarna representerar transporter av olika slag. Siffrorna i samma 

figur avser materialflödet för tidningar, som räknas till returpapper, då det finns statistik över 

återvinningsgraden. Av de 460000 ton tidningar som tillfördes den svenska marknaden 2009 

materialåtervanns 91 % 
2
. Kassberg et al. (1998) skriver att fiberutbytet varierar mellan 70- 

och 90 %. Fiberutbytet är papper som blir till nytt papper delat med andelen som kommer in i 

pappersbruket. Den pil, i figur 1, som går från pappersbruk till förbränning betyder att 

pappersbruken själva bränner oanvändbara returfibrer och använder den utvinna värmen i 

egna processer.  

 

 
Figur 1. Hantering av returpapper, siffror är i % och avser materialflöde av returpapper från tidningar. 

Siffrorna hämtade från Förpacknings- och tidningsinsamlingen3 

Material- eller energiåtervinning av papper 

Myndigheternas regler, mål och lagar rörande returpapper har i syfte att minimera 

miljöstörande utsläpp. Berglund (2004) genomförde en studie av ekonomisk optimering av 

pappersåtervinning i Sverige och fann att, i och med transporterna är en del av kostnaden, bör 

                                                 
2 Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Tillgänglig: 

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html [2011-01-

18]  

 
3 Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. Tillgänglig: 

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html [2011-01-

18]  

 

http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html
http://www.ftiab.se/hushall/omatervinningen/statistik/riksniva.4.405877db1168b3d892a800093.html


 
 

 

- 6 - 

 

 

återvinningsgraden vara högre i tätbefolkade områden än i glesbefolkade. Kostnaden för 

pappersåtervinning är en av aspekterna, energianvändning och koldioxidutsläpp är en annan 

aspekt som påverkar hur returpapper skall tas omhand. Ackumulerade utsläpp av 

växthusgaser, främst koldioxid, måste minska för att hejda global uppvärmning.   

 

En studie på uppdrag av Pressretur AB jämförde energiåtervinning och materialåtervinning av 

returpapper. Om returpapper återvinns i stället för att ersätta träbränslen i värmeverk kommer 

CO2 utsläppen från fossila bränslen att minska med drygt 10 ton CO2/ton returpapper. Detta 

ifall att elen produceras i kolkondenskraftverk. Om samma scenario antas med förändringen 

att returpapper ersätter olja i värmeverk sker en minskning av CO2 utsläppen från fossila 

bränslen med något ton, CO2/ton returpapper (Rutegård, 1999).  

 

Vad gäller papperstillverkning fann Laurijssen et al. (2010) att tillverkning av papper från 

returfibrer använder 22 GJ/ton tillverkat papper och släpper ut -1100 kg CO2/ton tillverkat 

papper. Det negativa koldioxidutsläppet för returpapper betyder i denna studie att 

materialåtervinningen av papper resulterar i en minskning av koldioxiden på jorden med 1100 

kg/ton tillverkat papper. Tillverkning av papper från nya träfibrer resulterar i en 

energianvändning på 44 GJ/ ton tillverkat papper och ett utsläpp på 300kg CO2/ton tillverkat 

papper. 

 

De siffror som finns över hur mycket energi som går åt vid tillverkningen av papper från 

returpapper respektive från nyfibrer är hämtade från pappersbruks egna uppgifter. I tabell 1 

listas energiåtgången för att producera ett kilogram papper. 

 

Tabell 1. Energiåtgång vid tillverkning av papper [MJ/kg]. Där Hrf är specifik 

energiförbrukning tillverkning av papper från returfibrer och Hvf är specifik energiförbrukning 

tillverkning av papper från nyfibrer 

  Nyfibrer, Hvf Returfibrer, Hrf Hvf  -Hrf 

Morris (1996)     14-39 

Laurijssen et al. (2010) 44,0 22,0 22,0 

Schenk et al. (2004) 30,4-41,3 15,2-23,5 6,9-26,1 

Henning och Holmgren (2004) 31,6 9,3 22,3 

Medelvärde 36,8 17,5 21,7 

 

Beroende på vilket bränsle som returpapper ersätter vid energiåtervinning blir svaret på frågan 

om vilket sätt som är bäst att ta hand om returpapper olika. Om returpapper ersätter fossila 

bränslen är energiåtervinning att föredra före materialåtervinning (Yamamoto et al., 2000, 

Björklund och Finnveden, 2005, Ekvall och Finnveden, 2000). Förutom att val av bränsle har 

betydelse fann Merrild et al. (2009) att det är svårt att göra en generell bedömning av hur 

returpapper skall tas om hand. Resultaten från livscykelanalyser (Life Cycle Assesments, 

LCA) är beroende på vilken teknologi som används vid energiåtervinning respektive 

papperstillverkning samt val av systemgräns. 

 

Det råder inte fullständig enighet om huruvida returpapper skall materialåtervinnas eller 

användas vid energiåtervinning. Materialåtervinning verkar dock vara att föredra. Villanueva 

och Wenzel (2007) fann i sin studie av existerande LCA att konsensus är att 

materialåtervinning av papper är att föredra framför energiåtervinning när det kommer till 

energianvändning och ackumulerade CO2 utsläpp. Merrild et al. (2008) finner att ökad 

återvinning gör att skogsråvaror kan användas för att ersätta fossila bränslen vid 
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energiproduktion. Detta gör, oavsett den teknologiska nivån på avfallsförbränning samt 

papperstillverkning, att materialåtervinning av papper, generellt, är det alternativet som ger 

upphov till lägst ackumulerade koldioxidutsläpp. 

 

Rening av returpapper 

Returpapper kommer till pappersbruken i balar. Balarna slås sedan sönder av en uppslagare. 

Uppslagaren river sönder papperet varvid papperet sedan späs ut med vatten och blir då till 

pappersmassa. Pappersmassan pumpas till en grovrengöring som tar bort häftklammer, trådar 

och dylikt. Sedan följer ett sväll- och lagringstorn vartefter massan renas från sand i 

sandcykloner. För att få bort föroreningar tillsätts kemikalier i form av alkali som försvagar 

bindningen mellan föroreningar och papper. Genom att tillsätta kemikalier flockar 

föroreningarna, som är upplösta i pappersmassan, ihop sig vilket gör det lättare att ta bort 

dem. Rening sker bland annat genom flotation och virvelrening. Luft blåses in i den orenade 

massan för att få flockarna att följa med luftbubblor till ytan. Vid ytan bildas ett skum av 

föroreningar som kan ledas bort från processen. Efter flotation följer virvelrening och silning. 

Dispergering, eller varmdispergering som det kallas när massan förvärms, är en process där 

massan avvattnas i skruvpressarna till torrhalt(andel fibrer) mellan 25-30 % för att sedan 

värmas upp till 80-100°C. Dispergeringsprocessen består vidare av mekanisk rening i en 

malskiva som gnuggar bort föroreningar från fibrerna. Massan passerar fler reningsteg där 

blekning är det sista i reningsprocessen (Kassberg et al., 1998). Figur 2 är en principskiss över 

pappersreningsprocessen 

 

Pappersmassan, som i det här skedet består av fibrer från returpapper, går vidare till själva 

papperstillverkningen. Här blandas massan med nya fibrer, vatten och andra ämnen och kallas 

för mäld. Mälden går in i ett våtparti där den sprutas ut på en genomsläpplig silduk, en så 

kallad vira. Viran är designad för att öka pappersmassans torrhalt genom att släppa genom 

vatten. I slutet av viran har mälden en torrhalt på ca 20 % varefter mälden går in i ett 

pressparti för ytterligare avvattning till 40-55 % torrhalt. Efter presspartiet kommer 

torkningsprocessen där mälden torkas mot uppvärmda cylindrar och når en torrhalt på ca 90 

%. Nu är papperstillverkningsprocessen klar och papperet lindas upp på rullar. Beroende på 

vilken typ av papper blandas returfibrer med andra fibrer, tidningspapper innehåller ca 30 % 

returfibrer och mjukpapper ca 60 % returfibrer (Kassberg et al., 1998). Figur 3 är en 

principskiss över papperstillverkningsprocessen. 

 

 
Figur 2. principskiss över pappersreningsprocessen 
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Figur 3. Papperstillverkningsprocessen, principskiss 

Stickies i pappersmassa från returpapper 

De adhesiva föroreningarna, lim, kallas i pappersmassan för stickies först när de kommer in i 

papperstillverkningsprocessen. När returpapper processeras kan lim flocka sig i till klibbiga 

flockar. Stick betyder på engelska kleta/klibba, därav namnet på dessa föroreningar. Med 

förorening menas fibrös eller icke fibrös komponent, som inte avsiktligt är tillsatt till 

papperstillverkningsprocessen för att göra papper, förhöja pappersegenskaper, underlätta 

driften eller främja renheten i papperstillverkningsprocessen. Det görs en skillnad mellan 

externa och interna föroreningar. Externa föroreningar är föroreningar som inte är fysiskt eller 

kemiskt bundna till papperet och dess fibrer men finns i returpapper. Externa föroreningar är 

sand, glas, träbitar, skruvar, cyklar etc. Interna föroreningar är bundna till papperets yta eller 

inbäddade i fiberstrukturen. Komponenter som tillsätts till papperet i tillverkningsprocessen 

för att åstadkomma önskade egenskaper kan, när papperet materialåtervinns, uppträda som 

föroreningar. Andra interna föroreningar tillsätts vid produkttillverkning eller vid användning 

av pappersprodukter. Dessa inkluderar plastöverdrag för kataloger, smältlim för bok- och 

tidsskriftryggar, trycksvärta, självhäftande etiketter (pressure sensitive labels). Interna 

föroreningar kan vara lösliga eller olösliga i vatten (Göttsching och Pakarinen, 2000).  

 

Vattenlösliga föroreningar så som stärkelse, limtillsatser eller dispersibla lim transformeras 

vanligtvis till en form lik vatten och räknas ofta till skadliga substanser. För att pappersbruken 

ska kunna ha en låg förbrukning av vatten återcirkuleras processvattnet vilket kräver god 

vattenrening för att undvika att koncentrationen, av ej önskvärda vattenlösliga föroreningar, 

ökar (Göttsching och Pakarinen, 2000).  

 

Olösliga föroreningar kan vara termoplastiska eller icke termoplastiska substanser. 

Termoplasticitet möjliggör att en substans adsorberas på andra solida material. Självhäftande 

etiketter är i ett konstant termoplastiskt tillstånd vid rumstemperatur. Smältlim (hot melts) 

kräver en viss temperatur för att de ska utveckla adhesiva egenskaper. Även om vissa mjuknar 

redan vid rumstemperatur är det vanligen mellan 65°C och 120°C som de flesta smältlim 

utvecklar sina adhesiva egenskaper. Olösliga föroreningar kan vara klibbiga men behöver inte 

nödvändigtvis fälla ut som stickies i processer (Göttsching och Pakarinen, 2000). 

 

Ursprung och klassificering av stickies 

Stickies klassificeras utifrån storlek, typ och beteende. Stickies större än 100μm kallas 

makrostickies. Makrostickies är de stickies som fastnar på silar med en slitsvidd mellan 0,10 

till 0,15 mm. För liten slitsvidd resulterar i att pappersfibrer har svårt att passera och ökar 

risken för att silen täpps igen. Mikrostickies är de som passerar silen. Mikrostickies kan vara 

fint dispergerade (100μm till 100nm), kolloida (100nm till 10nm) eller lösta på molekylnivå 

(<10nm). 

 

Det görs en tydlig skillnad mellan primära och sekundära stickies. Primära stickies är makro 

och mikro stickies som intakta adhesiva partiklar så som smältlim, självhäftande etiketter, 
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trycksvärta och vax. Sekundära stickies bildas genom en förändring i pH, temperatur eller 

laddning vilket resulterar i att mikrostickies agglomererar till större partiklar. Visserligen 

uppstår liknande problem vid tillverkning av papper från nyfibrer då kåda (resin acids) och 

bäck kan agglomereras till sekundära stickies. 

 

Stickies samverkar med flera olika substanser i olika led i papperstillverkningsprocessen. 

Figur 4 ger en schematisk bild över hur olika substanser kan interagerar med varandra för att 

bilda stickies samt öka klibbigheten hos stickies. 

 

 
Figur 4. Stickies ursprung 

Stickies har sitt ursprung i adhesives eller lim som det heter på svenska. Beroende hur limmet 

fungerar delas de in i hot melt adhesives, dispersion adhesives, solvent adhesives och pressure 

sensiteve adhesives. 

 

Hot melts, eller hot melt adhesives kan översättas till smältlim. Hot melts karakteriseras av att 

de är i fast form vid rumstemperatur och börjar smälta vid temperaturer omkring 65°C. Lim 

av typen hot melts används vid limmade ryggar på tidskrifter och böcker, limmade lådor. 

Vanliga komponenter är etyl vinyl acetat (EVA), styren butadien gummi (SBR), polyeten, 

polyamid, polyuretan och polyisopren (Göttsching och Pakarinen, 2000). 

 

Dispersion-adhesives består av finfördelade polymerer. För att förhindra att polymererna 

binder till varandra finns det substanser som separerar dessa från varandra. Egenskaperna hos 

dispersion-adhesives är beroende av vilka polymerer som ingår, hur finfördelade polymererna 

är samt mängden skyddande substanser. Mer finfördelade polymerer ökar den totala ytan 

polymerer och således behovet av skyddande substanser. 

 

Solvent adhesives är lim som är lösta i ett volatilt lösningsmedel. När lösningsmedlet 

avdunstar ökar kohesionen hos limmet, det vill säga förmågan att binda till andra material. 

 

Pressure sensitive adhesive (PSA) är ett lim, som namnet antyder, är känsligt för tryck. Det 

finns i självhäftande kuvert, självhäftande etiketter och tejp. Vissa av produkterna är ämnade 

att få en permanent vidhäftning medan s.k. Post-it lappar ska kunna användas upprepade 



 
 

 

- 10 - 

 

 

gånger utan att lämna kvar limrester. Typiska egenskaper är att vidhäftning, adhesion, sker 

vid rumstemperatur eller i fallet för etiketter som ska används för frusna matvaror även vid 

temperaturer under 0°C. Kuvert som försluts genom att limmet fuktas har ett lim som inte hör 

till denna kategori (Göttsching och Pakarinen, 2000). 

 

 

Problem orsakade av stickies 

Stickies, klibbiga föroreningar orsakar främst problem då de fälls ut på viror, filtar och 

presscylindrar. Stickies förhindrar att pappersfibrer binder till varandra och det utmärks 

genom hål i pappersväven, hål som sedan kan resultera i brott på pappersväven. Även om 

stickies inte orsakar brott på väven minskar kvaliteten på papperet. Hur känsligt papperet är 

för stickies beror på papperets tjocklek, dess styrka, pappersmaskinens hastighet och 

spänningen i pappersväven. Således riskerar tunt, svagt papper som produceras med hög 

hastighet att gå sönder eller uppvisa oacceptabla kvalitetsbrister.  

 

Problem till följd av stickies medför kostnader som till största del beror av 

produktionsavbrott. Den specifika kostnaden för stickies uppskattas till 15 US$/ton 

returpapper varav användningen av kemikalier för att avlägsna stickies uppskattas till 5 

US$/ton returpapper (Friberg 1996 refererad i Göttsching och Pakarinen, 2000). 

 

Stickies ger upphov till avbrott och försämrad produktkvalitet som leder till ökade kostnader 

för pappersbruken. Men om stickies kan avlägsnas tidigt i papperstillverkningsprocessen kan 

vissa av kostnaderna undvikas. Lucas et al. (2001) använde PSA och jämförde hur effektiv 

silningen av stickies på laboratorie skala kontra en försöksanläggning. Silen i laboratoriet 

lyckades avlägsna minst 97 % av samtliga stickies medan försöksanläggningen avlägsnade 

mellan 38,8% och 71 % av stickies. Försöken genomfördes med en slitsvid på 0,1524 mm. 

 

Problemen med stickies kan attackeras på olika sätt, grovt kan dessa delas in i alternering, 

undvikande, avlägsning, dispersion, passivisering och förebyggande. Alternering innebär att 

produkter som idag innehåller substanser som orsakar stickies ersätts med liknande produkter 

som inte ger upphov till stickies. Undvikande handlar om att papperstillverkare byter ut 

råmaterial och additiv mot sådana som inte bidrar till att stickies bildas. Undvikande handlar 

även om att se till att otjänligt papper avlägsnas från materialåtervinningskedjan. Avlägsning 

sker genom silning, tvättning, flotation. Dispersionen ser till att stickies förblir finfördelade 

och således mindre problematiska. Passivisering av stickies är att ta bort den klibbiga 

egenskapen hos stickies vilket sker genom att tillsätta kemikalier som attraherar stickies 

(Göttsching och Pakarinen, 2000).  

 

Delagoutte et al. (2008) tillsatte silan till pappersmassa i syfte att minska stickies klibbiga 

egenskaper. Utfällningen av stickies på pappersmassan som inte hade någon tillsatts av silan 

var 4000 mm
2 

stickies/m
2 

vira jämfört med 400-680 mm
2 

stickies/m
2 
vira för pappersmassan 

med tillsatt silan. Förebyggande arbete består i att regelbundet tvätta viror och pressar.  

 

Den här rapporten fokuserar på alternering och undvikande. Kuvert ersätts med mer 

återvinningsvänligt alternativ och undvikande av att icke miljömärkta kuvert hamnar i 

materialåtervinningen. 

 

Stickies, som inte avlägsnats i reningsprocessen, följer dessvärre med mälden vidare till 

papperstillverkningen där de ställer till med problem. Magnus Revland, Bravikens 

pappersbruk säger i en intervju i Sveriges Radio att lim, stickies, i kuvert är den enskilt största 
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anledningen till att det blir avbrott i produktion av papper tillverkat med returpapper. 

Avbrotten beror på att papperet fastnar i pappersmaskinen (Ekot, 2008). I en artikel i Dagens 

Nyheter berättar utvecklingschefen Lena Hultin på Hallsta pappersbruk att limmet, stickies, i 

kuverten klibbar igen viran vilket gör papperet svagare. För att få produktionen att gå som den 

ska måste viran rengöras vilket gör att papperstillverkningsprocessen avbryts. Dessa avbrott 

kostar 70000 kr/h till följd av produktionsbortfall (Malmborg, 2008). I samma tidningsartikel 

anser IL Recycling att pappersbruken överdriver problemen. IL Recycling är ett företag som 

sorterar och transporterar returpapper till pappersbruken. IL Recycling ombeder brukare att 

sortera kuvert i pappersåtervinningen
4
. 

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI. är ett företag där Pressretur AB är delägare. 

Pressretur AB är i sin tur ägda av bland annat Holmen, SCA och Stora Enso. FTI råder 

brukare att sortera kuvert och så kallade post-it lappar i hushållsavfall alternativt brännbart 

(Förpacknings- och tidningsinsamlingen, 2010). 

Finns det kuvert som går att återvinna är en fråga som brukare skulle kunna ställa sig själva. 

Svanenmärkta kuvert går, enligt Svanen
5
, att återvinna. Svanen ställer upp egna krav på 

kuvertens återvinningsbarhet. I kriteriedokumentet, Svanenmärkning av papperskuvert-

Tilläggsmodul, står det under rubriken krav på kuverttillverkning att; ”Kuvert, och de lim 

kuvert innehåller, får inte ge problem vid fiberåtervinning. Hela kuvert skall testas” (Nordisk 

Miljömärkning, 2003). 

 

Holmen Paper AB, ett företag som använder returpapper vid papperstillverkning skriver att de 

inte själva har undersökt om svanenmärkta kuvert kan återvinnas utan problem men menar att 

eftersom producenterna av svanenmärkta kuvert har krav så måste de ha gjort tester
6
. 

Kassberg et al. (1998) skriver att energiförbrukningen vid rening av returpapper är 200 till 

400 kWh/ton returpapper. Gribble et al. (2010) undersökte hur stickies kan avlägsnas genom 

förbättrad flotation. Tatsumi et al. (2000) använde ultraljud och lyckades få ett ljusare papper 

än vid enbart flotation med 40 % ökad energianvändning som följd jämfört med endast 

flotation.  

 

Även om inte kuvert per definition räknas som returpapper kan de vid första anblick verka 

som det. Frågan om materialåtervinning eller energiåtervinning är det bästa sättet att ta hand 

om avfall bör utvecklas och innefatta produkter som idag saknar producentansvar men som i 

framtiden kanske får ett. Det verkar saknas uppgifter om hur mycket energi som särskilt tas i 

anspråk för rening av stickies. Att pappersbrukens kostnader ökar om kuvert materialåtervinns 

är en sak men frågan kvarstår om det ur ett energiperspektiv är bättre att energiåtervinna eller 

materialåtervinna kuvert. 

 

Syfte 

Ta reda på vilket som är det bästa sättet att ta hand om kuvert. 

 

Mål 

Ta reda på hur stor nettoenergiförbrukning material- och energiåtervinning av kuvert ger 

upphov till. 

 

                                                 
4 IL Recycling, Bra att veta om returpapper och pappersåtervinning. Tillgänglig: 

http://www.ilrecycling.com/sv/FRAGOR-OCH-SVAR/FRAGOR-OCH-SVAR-OM-

ATERVINNING/RETURPAPPER/ [2011-01-18]. 
5 Nordisk miljömärkning AB, e-post korrespondens, 2010-12-15 
6 Holmen Paper AB, e-post korrespondens, 2011-01-13 

http://www.ilrecycling.com/sv/FRAGOR-OCH-SVAR/FRAGOR-OCH-SVAR-OM-ATERVINNING/RETURPAPPER/
http://www.ilrecycling.com/sv/FRAGOR-OCH-SVAR/FRAGOR-OCH-SVAR-OM-ATERVINNING/RETURPAPPER/
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Metod 
 

Metoden består av att studera fyra sätt på hur kuvert kan alterneras eller tas omhand 

Följande scenarier ingår i studien: 

 

1. Alla kuvert sorteras på ett sätt som idag anses korrekt, alla typer av kuvert 

energiåtervinns. 

2. Alla kuvert materialåtervinns, både otjänliga och tjänliga (vanliga och Svanenmärkta). 

3. Kuvert som branschen avråder konsumenter att slänga i materialåtervinningen men 

som går att materialåtervinna, d.v.s. Svanenmärkta kuvert, materialåtervinns. Otjänliga 

kuvert energiåtervinns  

4. Otjänliga kuvert ersätts av Svanenmärkta. All kuvert materialåtervinns. 

 

Avgränsningar 

Av det otjänliga papperet är det endast kuvert som behandlas i denna rapport. Rapporten är en 

energi- och materialanalys av kuvert och omfattar inte någon livscykelanalys för kuvert. 

Studien tar inte med energiförbrukningen vid tillverkningen av kuvert. 

 

Modellering 

Modellen är en förenkling av energi- och materialflöde kopplade till material- och/eller 

energiåtervinning av kuvert. Figur 5 är en principskiss över modellen. Av samtliga kuvert, q, 

materialåtervinns mängden αq och mängden som energiåtervinns är βq. α och β är faktorer 

som talar om hur stor del av den totala mängden kuvert som material- respektive 

energiåtervinns. Ew är mängden energi som omvandlas till el och/eller värme i kraft-, 

kraftvärme- eller fjärrvärmeverk. Den energi som går åt till rening av kuverten betecknas Eren 

och ges av ekvation 3. Efter att kuverten passerat reningsstegen går pappersmassan vidare till 

själva papperstillverkningsprocessen. Energin som går åt vid tillverkning av papper betecknas 

Ep och ges av ekvation 4. Om kuverten energiåtervinns föreligger ett behov av att tillsätta 

nyfibrer i form av skogsråvara. Nettoenergiförbrukningen, alltså den energin som utvinns vid 

energiåtervinning minus energin som går åt till rening av kuvert minus energin som går åt vid 

tillverkning av papper, betecknas E och ges av ekvation 1. 

 

Antaganden 

Brukare sorterar kuverten endast i materialåtervinning (papper) eller 

energiåtervinning(brännbart). Andelen kuvert i returpapperet antas vara förhållandevis lågt, ca 

1 % och av den anledningen försummas energiförbrukningen som specifikt härrör från 

transporter av kuvert. Mängden papper som produceras antas vara konstant vilket medför att i 

de fall där kuverten går till energiåtervinningen måste motsvarande mängd nyfibrer användas. 

Kuverten antas ha samma effektiva värmevärde, Heff, som torrt papper. Svanenmärkta kuvert 

antas ha samma påverkan på reningsprocessen som genomsnittligt returpapper. 

Rökgaskondenseringen är till för att kondensera vattenånga och på så sätt ta tillvara på energi 

som annars ångar bort. Kraftvärmeverkets totalverkningsgrad, ηt, är exklusive 

rökgaskondensering och antas vara 0,9. Energin som går åt vid sortering av kuvert 

försummas. Totalverkningsgraden baseras också på att värme och/eller el produceras. 

Andelen el respektive värme som produceras i fjärr- och kraftvärmeverk varierar. Vissa länder 

har endast elproduktion i avfallseldade kraftverk (EurObserver, 2010). Elverkningsgraden, 

som i fallet vid endast elproduktion från energiåtervinning av avfall är lika med 

totalverkningsgraden, är lägre än totalverkningsgraden vid kraftvärmeproduktion (Grönkvist 

et al., 2003). Totalverkningsgraden vid endast elproduktion antas vara 0,3. 

Nettoenergiförbrukningen för scenario 1 (samtliga kuvert materialåtervinns) beräknas vid två 
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olika totalverkningsgrader, ηt=0,9 och ηt=0,3. Svanenmärkta kuvert antas huvudsakligen 

återfinnas på en marknad där energiåtervinning sker i kraft- eller fjärrvärmeverk. I scenario 3 

(endast svanenmärkta kuvert materialåtervinns) beräknas därför energiåtervinningen av de 

otjänliga kuverten ske med totalverkningsgraden 0,9. 

 

 
Figur 5. Material och energibalans för kuvert. Heldragna pilar avser materialflöde och streckade pilar avser 

energiflöde 

 

 

Ekvationerna 1-5 är till för att beräkna energiförbrukning och mängden utvunnen energi. 

 

prenw EEEE 
   (1) 

 

Där E är nettoenergiförbrukningen, Ew är energin som omvandlas till el och/eller värme i 

kraftvärmeverk, Eren är energin som går åt till rening av kuvert och Ep energin som går åt vid 

tillverkning av papper. 

teffw qHE 
   (2) 

Där βq är mängden kuvert som går till energiåtervinning, Heff är det effektiva värmevärdet för 

kuvert och ηt är totalverkningsgraden för kraft-, kraftvärme eller fjärrvärmeverk. 

 

qEren      (3) 

 

Där αq är mängden kuverten som går till materialåtervinning, γ är den andel av kuverten som 

är otjänliga och ε är den specifika energin som går åt till rening av kuvert. 

 

rfvfp qHqHE  
   (4) 

 

Där βq är mängden kuvert som går till energiåtervinning, Hvf är den specifika energin som går 

åt för tillverkning av papper från nyfibrer, αq är mängden kuvert som går till 

materialåtervinning och Hrf är den specifika energin som går åt för tillverkning av papper från 

returpapper. Anledningen till att mängden kuvert som går till energiåtervinning, βq, finns med 
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i ekvationen 4,som beskriver energiåtgången vid tillverkning av papper, är att de 

pappersfibrer som förbränns vid energiåtervinning måste ersättas med nyfibrer för att den 

totala mängden papper ska förbli konstant. 

  

Ekvation 2, 3 och 4 insätts i ekvation 1  

 

 )( rfvfteff HHHqE  
  (5) 

 

I och med antagandet om att kuverten endast kan material- eller energiåtervinnas gäller att 

summan av de kuvert som materialåtervinns, αq, och de kuvert som energiåtervinns, βq, är 

lika med totala mängden kuvert, q. Med andra ord gäller ekvation 6. 

 

0,

1







 qqq

   (6) 

Ekvation 6 insätts i ekvation 5, (β ersätts med 1−α) och sedan divideras vänsterledet med q för 

att få uttrycket i energienhet/massenhet. 

 
  

 )())(1( rfvfteff HHH
q

E
 

  (7) 

 

Ekvation 7 ser, för de olika scenarierna, ut på följande sätt:  

 

Scenario 1, alla kuvert energiåtervinns vilket medför att α=0, (7) reduceras till: 

 

 
vfteff HH

q

E
 

   (8) 

 

Scenario 2, alla kuvert hamnar i materialåtervinningen α=1, (7) reduceras till:  

 

 
rfH

q

E
 

   (9) 

 

Scenario 3, bara svanenmärkta kuvert i materialåtervinningen. Detta innebär att den otjänliga 

andelen av kuverten, γ, hamnar i energiåtervinningen. Ekvation 10 gäller för scenario 3. 

 









1

1

   (10) 

 

Scenario 3, ekvation 10 insätts i ekvation 7 som reduceras till: 

 

 
rfvfteff HHH

q

E
)1()(  

  (11) 

 

Scenario 4, alla kuvert är tjänliga γ=0, alla kuvert materialåtervinns, α=1. Ekvation 7 

reduceras till: 
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 rfH
q

E


    (12)
 

Kuvertanalys 

För att få en uppfattning av hur många Svanenmärkta respektive icke svanenmärkta kuvert 

som materialåtervinns genomfördes ett stickprov vid Ragn-Sells AB i Karlstad. Ragn-Sells är 

ett företag som samlar in returpapper, sorterar returpapper och levererar sedan returpapper 

vidare till pappersbruk. Returpapperet som kommer till anläggningen ligger till att börja med i 

en hög. Stickprovet genomfördes på returpapper som kommer från hushåll. När stickprovet 

genomfördes tog en hjullastare en skopa ur högen med returpapper som vägdes på en våg med 

ett kilograms noggrannhet. Hjullastaren tömde skopans innehåll av returpapper på ett golv. 

Från golvet plockades kuvert ut och lades i säckar. Samtliga kuvert plockades ut, även trasiga 

kuvert. Till kuvert räknades produkter av papper och plast ämnade innesluta något. De kuvert 

som var plockade ur stickprovet delades in i två fraktioner, nämligen Svanenmärkta kuvert 

och icke Svanenmärkta kuvert. De kuvert eller delar av kuvert som inte gick att identifiera 

sorterades som icke Svanenmärkta. Kuverten vägdes på en våg som har noggrannheten 10 

gram. Andelen otjänliga kuvert ges av ekvation 13 och andelen kuvert i returpapperet ges av 

ekvation 14.  
 

tkotk

otk

qq

q




   (13) 

 

Där γ är andelen otjänliga kuvert, qotk är kvantiteten otjänliga kuvert och qtk är kvantiteten 

tjänliga, tillika svanenmärkta, kuvert. 

p

tkotk
k

q

qq
c




   (14) 

Där ck är andelen kuvert i returpapperet, qotk är kvantiteten otjänliga kuvert, qtk är kvantiteten 

tjänliga, tillika svanenmärkta, kuvert och qp är kvantiteten returpapper i stickprovet. 

 

Ankomstkontroll 

Pappersbruken som tar emot returpapper genomför stickprov på inkommande returpapper för 

att ta reda på vilket material som returpapperet innehåller. Uppgifter som listas i tabell 2 

kommer från Mätse Tissue AB, Katrinefors bruk och anser returpapper som de mottagit från 

Ragn-Sells AB i Karlstad. Datum avser när stickprovet genomfördes. 

 

Tabell 2. Stickprov av returpapper vid Katrinefors bruk 

Datum 2010-10-08 2010-10-25 2010-10-27 2010-11-09 2010-12-03 

Provinnehåll Kvantitet 

[kg] 

Kvantitet 

[kg] 

Kvantitet 

[kg] 

Kvantitet 

[kg] 

Kvantitet 

[kg] 

Kuvert 0,120 0,040 0,280 0,140 0,620 

Totalt 43,020 42,760 39,080 49,180 74,080 

Andel kuvert, ck  0,003 0,001 0,007 0,003 0,008 

  

Energi vid rening av kuvert 

Bristen på uppgifter av hur mycket energi som går åt för att rena kuverten från de lim som 

orsakar stickies gör att en uppskattning av energin som används för att rena kuvert från lim 

måste göras. Ei är den specifika energin för respektive reningssteg som går åt för att rena 

returpapper generellt eftersom att kuvert, oavsett om de har någon särskild påverkan på 
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reningssteget eller inte, ändå måste gå genom reningssteget varvid en viss mängd energi är 

kopplad till reningssteget. Visserligen finns det en viss mängd kuvert i returpapper, men 

eftersom att andelen kuvert i returpapper antas vara relativt lågt, ca 1 %, betraktas Ei som fri 

från kuvert. εi´ är en bedömning för hur stor del av den energi som används vid reningssteget 

som specifikt orsakas av stickies. εi´ ett tal mellan noll och ett där noll(0) betyder att energin 

som används vid reningssteget inte beror på hur mycket stickies som finns i pappersmassan 

och ett(1) betyder att stickies har mycket stor inverkan av energianvändningen i reningssteget. 

Av kuverten är det de otjänliga kuverten som orsakar problemen med stickies och således 

energin för att rena bort stickies. Därför räknas energin som används vid respektive reningsteg 

upp med andelen kuvert i returpappret och säger att det är kuverten som står för 

energiförbrukningen vid reningsstegen. Returpapper kan innehålla andra pappersprodukter 

som ger upphov till stickies. Variabeln b, som har ett värde mellan noll och ett (b ∈ [0,1]), 
talar om hur stor del av stickies som härrör från kuvert och benämns kuvertens relativa 

påverkan. Tabell 3 listar den specifika energiförbrukningen för respektive reningssteg för ett 

typiskt pappersbruk som använder returpapper. Den specifika energiförbrukningen för 

respektive reningssteg, Ei, ligger inom ett intervall. Det lägre intervallet benämns låg specifik 

energiförbrukning och det högre benämns hög specifik energiförbrukning Ekvation 15 

beskriver den specifika reningsenergin för kuvert. 

 

  ii

k

E
c

b 
1

   (15) 

 

Där ε är den totala specifika reningsenergin, b ∈ [0,1] är kuvertens relativa påverkan, ck är 

andelen kuvert i returpapper, εi´ är en bedömning för hur stor del av den energi som används 

vid reningssteget som specifikt orsakas av stickies och Ei är den specifika energin för 

respektive reningssteg som går åt för att rena returpapper. 
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Tabell 3. Energiåtgång för rening av returpapper samt påverkan från stickies. Siffror i kolumn 

2 och 3 är hämtad från Göttschen och Pakarinen (2000) där inget annat anges. εi´, som 

återfinns i kolumn 4, är en bedömning för hur stor del av den energi som används vid 

reningssteget som specifikt orsakas av stickies  

Reningssteg Låg 

Specifik 

energiförbrukni

ng Ei MJ/kg 

Hög 

Specifik 

energiförbrukning 

Ei MJ/kg  

Reningssteg specifikt 

för stickies, εi´ 

0=ingen, 1=mycket 

stor 

Uppslagare 0,0360000 0,1440000 0,0 

Trumfilter (silning) 0,0540000 0,1440000 0,2 

Sönderdelning 0,0720000 0,2160000 0,1 

Sileri 0,0180000 0,0720000 0,6 

Eftersileri 0,0720000 0,1440000 1 

Tvättning 0,0054000 0,0720000 0,7 

Flotation (DAF) 0,0360000 0,0720000 0,8 

Efterflotation 0,0720000 0,1800000 0,9 

Centrifugrening 0,0144000 0,0288000 0,3 

Förtjockning 0,0036000 0,0360000 0 

Avvattning, skruv 0,0360000 0,0540000 0,2 

Avvattning vira 0,0072000 0,0144000 0,6 

Dispergering 0,1080000 0,5400000 1 

Refining 0,0108000 0,0900000 0,1 

Refining 0,0360000 0,2160000 0,1 

Lagring 0,0000720 0,0003600 0 

Blandning 0,0007200 0,0018000 0 

 Summa:       

Göttschen och Pakarinen (2000) 0,58219 2,02536   

Kassberg et al. (1998) 0,72000 1,44000   

Sveriges Lantbruksuniversitet, 

SkogsSverige 

0,99000 1,44000  

Mätse Tissue
7
 1,44  

 

  

                                                 
7 Mätse Tissue AB Katrinefors bruk, telefonkorrespondens, 2011-05-20 
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Resultat 
 

Resultatet från stickprovet, som presenteras i tabell 4, tillsammans med ekvation 13 ger att 

cirka hälften av kuverten är otjänliga.        

 

Tabell 4. Resultat från stickprov av returpapper 

    Värde Enhet 

Mängd returpapper totalt qp 550 kg 

Mängd svanenmärkta kuvert, tjänliga kuvert qtk 1,87 kg 

Mängd icke svanenmärkta kuvert, otjänliga kuvert qotk 1,91 kg 

 

Resultatet som presenteras i figur 6 till 11 beräknas från ekvation 8, 9, 11 och 12 och baseras 

på indata hämtade från tabell 1, 3, och 4. Eftersom att de parametrar, som använts som indata 

i modellen, varierar så presenteras resultatet så att ytterligheter täcks in i syfte att förenkla 

bedömningen av scenarierna. Scenarierna som avses är; Scenario 1, där samtliga kuvert 

energiåtervinns, scenario 2 där samtliga kuvert materialåtervinns, scenario 3 där endast 

svanenmärkta kuvert materialåtervinns och scenario 4 där samtliga kuvert ersätts mot 

svanenmärkta och materialåtervinns. 

 

Resultaten som presenteras i figur 6 till och med figur 11 är andelen kuvert, ck, beräknad från 

ekvation 15 med resultatet från stickprovet, som redovisas i tabell 4, som indata.  I 

figurtexterna för figur 6 till och med figur 11 framgår vilka värden på den specifika 

energiförbrukningen för tillverkning av papper från returfibrer, Hrf, respektive nyfibrer, Hvf, 

som använts. I och med att uppgifter om den specifika reningsenergin (tabell 3) för respektive 

reningssteg, Ei, ligger inom ett intervall har beräkningar genomförts med låg respektive hög 

specifik energiförbrukning för de olika reningsstegen. Den enda variabel som använts är 

kuvertens relativa påverkan, b och eftersom att det endast är scenario 2, samtliga kuvert 

materialåtervinns, som innehåller variabel b så är det nettoenergin för scenario 2 som varierar. 

 

I figur 6 har, av de värden som återfinns i tabell 1, det lägsta värdet för Hvf samt det högsta 

värdet för Hrf, använts. Nettoenergiförbrukningen, i MJ/kg, är −14,4 för scenario 1 (ηt=0,9), 

−25,1 för scenario 1 (ηt=0,3), −18,9 för scenario 3 och −23,5 för scenario 4. 
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Figur 6. Ei, låg specifik energiförbrukning vid rening av returpapper, Hrf=23,5 Hvf=30,4 

Att räkna med hög specifik energiförbrukning för respektive reningsteg, Ei, förändrar inte 

resultatet som presenteras i figur 6 gentemot det som presenteras i figur 7 i någon vidare 

bemärkelse. Att förändra Ei påverkar endast resultatet för scenario 2.  
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Figur 7. Ei, hög specifik energiförbrukning vid rening av returpapper Hrf=23,5 Hvf=30,4 

Figur 8 visar att när beräkningarna utförs med, av de värdena i tabell 1, högsta värdet för Hvf 

samt det lägsta värdet för Hrf är nettoenergiförbrukningen lägst för scenario 4 (samtliga kuvert 

ersätts med svanenmärkta kuvert). Nettoenergiförbrukningen för scenario 2 (samtliga kuvert 

materialåtervinns) är lika stor som scenario 1 (samtliga kuvert energiåtervinns), när kuvertens 

relativa påverkan är ca 0,8. Nettoenergiförbrukningen, i MJ/kg, är −28,0 för scenario 1 

(ηt=0,9), −38,7 för scenario 1 (ηt=0,3), −18,6 för scenario 3 och −9,3 för scenario 4. 

 

 
Figur 8. Ei, låg specifik energiförbrukning vid rening av returpapper Hrf=9,3 Hvf=44 

När hög specifik energiförbrukning för respektive reningsteg, Ei, används påverkar endast det 

nettoenergin för scenario 2 (samtliga kuvert materialåtervinns). I figur 9 åskådliggörs detta 

genom att kurvan för scenario 2 är brantare och skär de andra scenarierna vid lägre värden på 

b, kuvertens relativa påverkan. 
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Figur 9. Ei, hög specifik energiförbrukning vid rening av returpapper Hrf=9,3 Hvf=44 

När medelvärdet av de uppgifterna i tabell 1 används som indata för den specifika 

energiförbrukningen för tillverkning av papper från returfibrer, Hrf, respektive nyfibrer, Hvf, 

ligger nettoenergiförbrukningen för scenario 1, 2 och 3 inom ett snävare intervall. När hög 

specifik energiförbrukning för respektive reningsteg, Ei, används påverkar endast det 

nettoenergin för scenario 2. I figur 11 åskådliggörs detta genom att kurvan för scenario 2 är 

brantare än i figur 10 och skär de andra scenarierna vid lägre värden på b, kuvertens relativa 

påverkan. Nettoenergiförbrukningen, i MJ/kg, är −20,8 för scenario 1 (ηt=0,9), −31,5 för 

scenario 1 (ηt=0,3), −19,1 för scenario 3 och −17,5 för scenario 4.  
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Figur 10. Ei, låg specifik energiförbrukning vid rening av returpapper Hrf=17,5 Hvf=36,8 

 
Figur 11. Ei, hög specifik energiförbrukning vid rening av returpapper Hrf=17,5 Hvf=36,8 
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I och med att andelen kuvert i returpapper, ck, varierar testas modellen med olika värden. 

Resultatet i tabell 5 utgår ifrån de andelar av kuvert som återfinns i tabell 2. Den högsta 

respektive lägsta andelen kuvert, ck, är de testade värdena. För de olika andelar kuvert testas 

även modellen med låga och höga värden på den specifika reningsenergin (tabell 3) för 

respektive reningssteg, Ei. Brytpunkterna i tabell 5 är de värden på b, kuvertens relativa 

påverkan där nettoenergiförbrukningen för scenario 2 (samtliga kuvert materialåtervinns) är 

lika stor som nettoenergiförbrukningen för scenario 1 (samtliga kuvert energiåtervinns) och 

scenario 3 (endast svanenmärkta kuvert materialåtervinns). Samtliga resultat som redovisas i 

tabell 5 utgår från att det går åt 17,5 MJ/kg för att tillverka papper från returpapper, Hrf, och 

36,8 MJ/kg vid tillverkning av papper från nyfibrer, Hvf. 

 

Tabell 5. Hur andelen av kuvert i returpapper inverkan på brytpunkten för scenario 2. 

Hrf=17,5 Hvf=36,8 

  Andel 

kuvert, ck  

0,001 0,008 

Låg specifik energiförbrukning Ei 

MJ/kg 

Brytpunkt scenario 3 0,01 0,08 

Brytpunkt scenario 1, ηt=0,9 0,02 0,17 

Brytpunkt scenario 1, ηt=0,3 0,08 0,71 

 Hög specifik energiförbrukning Ei 

MJ/kg 

Brytpunkt scenario 3 0,00 0,02 

Brytpunkt scenario 1, ηt=0,9 0,01 0,05 

Brytpunkt scenario 1, ηt=0,3 0,02 0,21 
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Diskussion 
 

Figur 9-11 visar att om värdet på b, kuvertens relativa påverkan på reningen, är mellan 0,02 

och 0,39 eller mindre så är det bättre att materialåtervinna samtliga kuvert vara än att endast 

återvinna Svanenmärkta kuvert. Ligger kuvertens relativa påverkan mellan 0,04 och 0,79 eller 

mindre så är materialåtervinning att föredra framför energiåtervinning. De brytpunkter som 

redovisas i tabell 5 varierar relativt mycket med andelen kuvert i returpappret, vilket innebär 

att modellen är känslig för variationer i den variabeln. Det gör det svårt att tillförlitligt 

bedöma scenariot där samtliga kuvert materialåtervinns med rådande fördelning mellan 

svanemärkta och icke svanenmärkta kuvert. Den bedömning för hur stor del av den energi 

som används vid reningssteget som specifikt orsakas av stickies, εi´, är en uppskattad 

parameter. Utan tillräcklig information om hur stor del av energiförbrukningen som specifikt 

används för att rena pappersmassan från stickies, är det svårt eller rent av omöjligt att göra en 

kvalificerad bedömning. Eftersom εi´ endast förekommer i scenario 2 (samtliga kuvert 

materialåtervinns), är det nettoenergiförbrukningen för scenario 2 som innehåller stora 

osäkerheter. 

 

Nettoenergiförbrukningen för scenario 3(endast svanenmärkta kuvert materialåtervinns) 

påverkas relativt lite av storleken på den specifika energiförbrukningen för tillverkning av 

papper från returfibrer, Hrf, respektive nyfibrer, Hvf. När Hvf är 30,4 och Hrf är 23,5 blir 

nettoenergiförbrukningen för scenario 3, −18,9 MJ/kg. När Hvf är 44 och Hrf är 9,3 blir 

nettoenergiförbrukningen för scenario 3, −18,6 MJ/kg. När Hvf är 36,8 och Hrf är 17,5 blir 

nettoenergiförbrukningen för scenario 3, −19,1 MJ/kg. Scenario 3(endast svanenmärkta 

kuvert materialåtervinns) påverkas således inte särskilt mycket av storleken på den specifika 

energiförbrukningen för tillverkning av papper från returfibrer, Hrf, respektive nyfibrer, Hvf . 

 

Antagandet att andelen kuvert i returpapper är lågt verkar stämma eftersom det stickprov som 

genomfördes, samt de av pappersbruket genomförda stickproven, ligger i intervallet 0,1 % -

0,8 %. Det finns en del osäkerheter i uppgifterna från stickprovet som genomfördes, tabell 4, 

samt de stickprov genomförda av Katrinefors bruk, tabell 2. Mängden returpapper som 

analyserats i de stickprov som Katrinefors bruk genomförde ligger mellan 39 och 74 kg. 

Pappersbrukets egna stickprov genomförs efter det att delar av kuverten redan sorterats bort 

innan det når pappersbruket. I stickprovet som genomfördes vid Ragn-Sells, tabell 4, har 550 

kg returpapper analyserats vilket är betydligt större mängd än de 39 till 74 kg returpapper som 

analyserats vid Katrinefors bruk, men samtidigt är det resultatet från ett stickprov vilket gör 

det svårt att, rent statistiskt, säga något om hur stor andel kuvert det verkligen är i returpapper. 

 

Svårigheterna med att bestämma den specifika energiförbrukningen som går åt till att rena 

kuvert från stickies, ε, gör att det är svårt att bedöma hur verklighetsnära de olika scenarierna 

är. I de siffror som återfinns i tabell 2 över hur mycket energi som går åt till att producera 

papper från returpapper har energiförbrukningen för reningen redan räknats in. Förhållandet 

mellan hur mycket energi som går åt vid papperstillverkning från returpapper, tabell 1, och 

energin som går åt vid rening av returpapper, tabell 1, ligger mellan 4,6 och 40,4. Valet av 

systemgräns är en faktor som inte tas med i denna rapport men som Merrild et al. (2009) 

visade är en faktor som påverkar resultatet. 

 

Med stöd av den befintliga forskningen rörande hur mycket energi det går åt vid produktion 

av papper från returpapper respektive nyfibrer är det möjligt att säga att energiåtervinning av 

kuvert är, ur ett energiperspektiv, bättre än att materialåtervinna kuverten. I resultatet, som 

visas i figur 6 och figur 7, är nettoenergiförbrukningen för scenario 1 (ηt=0,9), −14,4 och 
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nettoenergiförbrukningen för scenario 4 är −23,5.  Detta innebär att nettoenergiförbrukningen 

vid materialåtervinning, där samtliga kuvert ersätts med svanenmärkta kuvert, är 1,6 gånger 

högre än att energiåtervinna samtliga kuvert. Resultatet är ett extremfall som är tänkbart om 

den teknik, som används vid papperstillverkning med nyfibrer som råvara, är väl utvecklad 

medan den teknik, som används vid papperstillverkning med returpapper som råvara, inte är 

särskilt utvecklad.  Om materialåtervinning av pappersprodukter inte är att föredra innebär 

detta att materialåtervinning av kuvert inte heller är att föredra. I de fall när energiåtervinning 

är att föredra framför materialåtervinning handlar det om att de ackumulerade 

koldioxidutsläppen skulle vara lägre vid energiåtervinning för att energiåtervinningen av 

returpapper i dessa fall ersätter fossila bränslen.  

  

I och med att det finns ekonomiska incitament för pappersbruken att inte få in material som 

ger upphov till stickies är det relevant att ställa frågan varför inte branschen för returpapper 

utövar större påtryckningar på myndigheter för att få till stånd lagar som reglerar hur kuvert 

får vara utformade vad gäller återvinningsbarhet. Information till brukare om hur branschen 

vill att kuvert sorteras verkar inte ge önskvärt resultat eftersom resultatet från stickprovet, som 

återfinns i tabell 3, påvisar att det finns kuvert i returpapperet. Att ersätta kuverten med 

materialåtervinningsbara kuvert är i varje fall bättre än att förse marknaden med kuvert som 

orsakar problem med stickies i pappersåtervinningen. Det skulle vara fel att säga att 

ansträngningarna för att minska problemen med stickies inte ska ske inom pappersbruken 

eller att antyda att sådana ansträngningar är suboptimerande. Argumenten som branschen för 

returpapper har mot att sortera kuvert i materialåtervinning grundar sig antagligen på att 

kostnaderna för att producera högkvalitativt papper ökar när otjänligt material kommer in i 

förädlingskedjan. Resultatet är att i vilket tänkbart fall som helst är alternering, alltså att 

ersätta samtliga kuvert med kuvert som har hög återvinningsbarhet, det bästa. Med stöd av 

forskningen om hur brukare förstår information om återvinning och även inställningen till 

återvinning är det osannolikt att brukare skulle kunna sortera otjänliga kuvert i 

energiåtervinning och tjänliga kuvert i materialåtervinningen. 

 

Som vidare arbete vore det lämpligt att utvidga systemgränsen och i stället för 

nettoenergiförbrukning se på de ackumulerade koldioxidutsläpp som olika sätt att ta hand om 

kuvert ger upphov till. För att kunna bestämma hur stor energiförbrukning som specifikt går åt 

till att rena returpapper från stickies rekommenderas praktiska försök kring detta. 

 

Slutsatser 
Utgående ifrån att det går åt 17,5 MJ/kg för att tillverka papper från returpapper och 36,8 

MJ/kg vid tillverkning av papper från nyfibrer, förefaller det bästa alternativet att ersätta 

samtliga kuvert mot svanenmärkta. Att endast materialåtervinna svanenmärkta kuvert 

kommer, oavsett storleken på den specifika energiförbrukningen för tillverkning av papper 

från returfibrer respektive nyfibrer, ge upphov till en nettoenergiförbrukning på ca 19 MJ/kg. 

Nettoenergiförbrukningen, när samtliga kuvert materialåtervinns, varierar mycket med 

andelen kuvert i returpapperet vilket gör att det är svårt att bedöma detta scenario.  
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Tissue AB, Katrinefors bruk för uppgifter om energianvändning vid rening av returpapper.  
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Bilagor 
 

Nomenklatur 

Beteckning Benämning Värde Enhet 

b Kuvertens relativa påverkan   1 

ck Andelen kuvert i returpapper   kg/kg 

E Nettoenergiförbrukning   MJ 

Ei Specifik energiförbrukning för reningssteg i   MJ/kg 

Ep Energiförbrukning papperstillverkning   MJ 

Eren Energiförbrukning rening av kuvert   MJ 

Ew Energi utvunnen vid energiåtervinning   MJ 

Heff Effektivt värmevärde papper/kuvert, Morris (1996) 17,8 MJ/kg 

Hrf Specifik energiförbrukning tillverkning av papper från returfibrer   MJ/kg 

Hvf Specifik energiförbrukning tillverkning av papper från nyfibrer   MJ/kg 

q Kvantitet, kuvert   kg 

qotk Kvantitet otjänliga kuvert   kg 

qp Kvantitet returpapper   kg 

qtk Kvantitet tjänliga/svanenmärkta kuvert   kg 

α Andel kuvert som går till materialåtervinning    1 

β Andel kuvert som går till energiåtervinning   1 

γ Andel otjänliga kuvert   kg/kg 

ε Specifik energiåtgång, rening av kuvert   MJ/kg 

εi´ Kuvertens specifika påverkan på reningssteg   1 

ηt Totalverkningsgrad kraft-, värme- och fjärrvärmeverk (exklusive 

rökgaskondensering) 

0,9/0,3 1 

 


