
I Nexam Chemicals tredje nyhetsbrev 2020 berättar vi bland annat 
mer om marknaden för vårt segment High Performance, om ett antal 
cirkulära projekt och produkter, samt ger en inblick i vår verksamhet 
på den danska marknaden. Vi hoppas ni får en trevlig läsning!
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Hög innovationstakt och 
fortsatt stor potential

VD-ORD

Nexam Chemical mår bra som bolag. Vi fortsätter att nå de mål vi sätter upp 
och trenden är tydligt positiv om man ser till de finansiella nyckeltalen. Vår 

Performance Chemical-affär fortsätter att vara bolagets tillväxtmotor, sam-
tidigt som Performance Masterbatch alltjämt tjänar en mycket viktig roll i 

bolaget för våra intäktsflöden. Allt hänger ihop och när det nu har gått en tid 
sedan vi samlade två varumärken under ett känns det ännu mer logiskt. 

Fortsättning på nästa sida
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Men det är också viktigt att lyfta blicken ytterligare 
och se på vår affär ur ett ännu större, och kanske 
ännu mer långsiktigt perspektiv. Det vi lyckas med 
nu i form av försäljning skapar förutsättningar för 
hur vi kan lyckas på marknaden sen. I vår produkt- 
och utvecklingsportfölj finns många produkter där 
marknadspotentialen bedöms vara väldigt stor. För 
vår del gäller det att med uthållighet fortsätta att så-
väl innovera som att marknadsbearbeta inom dessa 
områden samtidigt som vi håller fokus på den affär 
som fungerar här och nu. Exempelvis har vi lyckats 
väl inom PET-skum, den marknaden har vi börjat  
penetrera samtidigt som vi räknar med att det fort-
farande är ett tillväxtområde många år framöver. 
Men om vi tittar på exempelvis våra produkter inom 
High Performance-segmentet, alltså material till 
komponenter för exempelvis jetmotorer och avan-
cerad elektronik så har vi än så länge bara skrapat 
på ytan och inte kommit upp i några större volymer 
ännu. Vi har däremot många väl upparbetade kon-
takter och kanaler, och vi är övertygade om att det 
kommer finnas en stor efterfrågan av våra produk-
ter. Vi baserar det helt enkelt på egna erfarenheter 
från tidigare produktutveckling och kommersiali-
seringar, samt de globala megatrender som formar 
efterfrågan nu och framöver. Hållbarhet, cirkuläritet, 
energieffektivisering och digitalisering är bara några 
av de trender där vår typ av produkter har ett stort 
värde att tillföra och där vi i många fall ligger 
före marknaden i utveckling. 

Läs gärna mer om vårt spännande om-
råde High Performance i detta nyhets-
brev i den första delen av en artikelserie 
som presenterar marknadsförutsätt-
ningarna för våra segment lite närmre. 

I detta nummer av nyhetsbrevet har vi också med 
två artiklar om hur vi arbetar med cirkuläritet, ett 
stort och viktigt område inte minst för vår bransch. 
Dels presenterar vi ett forskningsprojekt vi deltar 
i med syftet att ta fram en process som kan bryta 
ner plast och textiler på ett kemiskt sätt. I den andra 
artikeln på temat cirkuläritet presenterar vi vår egen 
utveckling inom ”odor scavenging”; en metod för att 
eliminera oönskad lukt i polymera material där det 
finns en stor marknad för just återvunna plaster.

Vi är också glada att kunna berätta mer om vår verk-
samhet i Danmark i detta nyhetsbrev. Dels kan ni läsa 
om vår danska distributör, Plastinfo, och dess insikter 
om den danska marknaden för polymera additiv.  
Vi berättar också om Dansk Affaldsminimering, en 
samarbetspartner till Nexam Chemical som arbetar 
för att göra polymera material mer återvinningsbara. 

En global trendspaning som vi redogör för i 
nyhetsbrevet handlar om framtidens hybridsystem 
för att lösa energibehovet på ett hållbart sätt. En 
spännande trend där man kombinerar flera typer 
av förnybara energikällor för att på så sätt minska 
beroendet av exempelvis enbart vind, sol eller vatten 
och därmed kunna bygga ut en säkrare, mer hållbar 
och mer pålitlig energiförsörjning. 

Detta och mycket mer kommer ni kunna läsa 
om i detta nyhetsbrev. Min förhoppning 
är att läsningen ger er en känsla av vart 
vi är på väg och de stora och spännande 
möjligheter som ligger framför oss 
globalt. 

Jag önskar er en riktigt trevlig läsning.

Johan Arvidsson,  
VD, Nexam Chemical  

”Min förhoppning är att 
läsningen ger er en känsla 

av vart vi är på väg...”
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Forskningsprojekt 
för cirkulär ekonomi 
gällande plaster

Fortsättning på nästa sida

Plast är ett centralt material, både för samhällsekonomin och det vardagliga livet. 
I och med den ökade användningen är det dock viktigare än någonsin att minimera 
plastavfallet. Nexam Chemical har sedan 2018 ingått i ett projektkonsortium 
med aktörer från olika branscher, för att utforska och vidareutveckla en kemisk 
process för ökad materialåtervinning av plast.  
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Årligen produceras drygt fyrahundra miljoner ton 
plast världen över och samarbeten pågår för att mins-
ka plastavfallet och framställa mer hållbara material1. 
EU har visat en tydlig ställning i frågan och vill bland 
annat säkerställa en förbättrad lönsamhet och kvali-
tet i plaståtervinningen. 

Senast 2030 ska över hälften av allt plastavfall som 
uppstår i EU återvinnas. Dessutom ska sorterings- 
och återvinningskapaciteten ha fyrdubblats från 
2015, vilket skapar 200 000 nya jobb i EU.

Mot denna bakgrund har Nexam Chemical deltagit 
i projektet ”Kemiskt återvunnen PET/Polyester som 
råvara för additiv och ny polymer” mellan 2018-2020. 
Tillsammans med RISE – Swerea IVF och tolv andra 
partners, har man utgjort en grupp som drivit pro-
jektet med finansiering från forskningsprogrammet 
RE:source.  

Syftet har varit att ta fram och optimera en process 
som kan bryta ner plast och textiler på ett kemiskt 
sätt. Kvar blir ursprungliga byggstenar som används 
för att framställa ny polymer för PET eller polyester, 
men även för att syntetisera miljövänliga mjukgörare 
till PVC. Frågeställningarna har varit: Hur kan vi öka 
återvinningsgraden av plast? Särskilt den plast som 
är förorenad och idag anses värdelös ur ett återvin-
ningsperspektiv?

Idag används främst mekaniska metoder för att 
återvinna plast, där plasten finfördelas och sedan 

smälts ned. Detta kan dock leda till att plastens 
kvalitet försämras under processen. Kemisk åter-
vinning har möjlighet att hantera kontaminerade 
plastmaterial och är därför en viktig lösning i de fall 
där annan återvinning eller återanvändning inte är 
möjlig. 

Framgångsrika tester har genomförts under projek-
tet där kontaminerad plast, som uttjänta industri-
spännband eller infärgade laminatförpackningar, 
har kunnat återvinnas kemiskt till ren polyester i 
jungfrulig kvalitet. Detta visar på att det finns en 
marknadspotential även i orena avfallsflöden. Nexam 
Chemicals additiv för kedjeförlängning har tillsatts 
under smältbearbetningen av polymeren, något som 
skapar potential till att utveckla material för olika 
applikationer. 

Projektkonsortiet har under 2020 uttryckt en öns-
kan om att driva utvecklingen vidare inom området, 
inte minst då det finns en stor efterfrågan på hållbar 
återvinning. En ny anläggning föreslås att utvecklas 
i Sverige inom en femårsperiod för depolymerisering 
av PET.

Projektet har letts av Karin Lindqvist på forsk-
ningsinstitutet RISE och partners i projektet har 
varit: Nexam Chemical, Axel Johnson International, 
Axfoundation, Axfood, Diab Group, Didriksons, FOV 
Fabrics, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 
National Högsäter, Perstorp AB, Recyctec AB, Sporda 
Nonwoven, Tarkett AB.

1 https://www.plasticseurope.org/application/files/1115/7236/4388/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf 

Hur kan vi öka återvinningsgraden 
av plast? Särskilt den plast som är 
förorenad och idag anses värdelös  

ur ett återvinningsperspektiv?

https://www.nexamchemical.com/products/
https://www.plasticseurope.org/application/files/1115/7236/4388/FINAL_web_version_Plastics_the_facts2019_14102019.pdf 
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Detta är den första delen av en artikelserie där Nexam Chemical presenterar 
sina affärssegment och marknadsförutsättningarna för dem. Först ut är 
segmentet High Performance, Nexam Chemicals segment för additiv för 
komponenter som måste klara extrema förhållanden – exempelvis avseende 
hållbarhet, vikt eller temperaturpåfrestningar.

Marknadsfokus: 
High Performance

ARTIKELSERIE DEL 1

Nexam Chemicals segment 
High Performance är på många 
sätt kärnan i bolagets verksam-
het, och troligen det område där 
potentialen är störst inom en 
överskådlig framtid. Till stora 
delar beror det på att det är 
ett framtidssegment, som vilar 
på några av de allra starkaste 
megatrenderna, men där mark-
naden behöver tid att ställa om. 
Nexam Chemical samarbetar 
redan med ett antal stora och 
välrenommerade företag inom 
High Performance, däribland 
Rolls-Royce, Sumitomo och 
Maverick. 

Den stora marknaden inom 
High Performance finns inom 
jetmotorer. Genom att byta ut 
komponenter i jetmotorer till 
kompositer kommer flygplanet 
att bli lättare och därmed 
också förbruka mindre bränsle. 
Boeing, en av världens två 
största flygplanstillverkare, 
ökade andelen kompositer i 
sin 787-modell, vilket ledde till 

en 20% minskad vikt och ökad 
bränsleeffektivitet med upp  
till 12%.  

Att bygga en jetmotor ställer 
höga krav på materialen, då 
komponenterna utsätts för 
mycket höga temperaturer och 
behöver vara extremt tåliga. 

Historiskt har metaller som 
titan varit det självklara valet för 
dessa komponenter, eftersom 
tillräckligt motståndskraftiga 
kompositer helt enkelt inte 
funnits tillgängliga. Idag ser 
verkligheten annorlunda ut, och 
de stora jetmotortillverkarna går 
mer och mer över till kompositer 

Source: Tech Briefs

0%
767 747 757 777 787

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Aluminium Steel Titanium Composite Misc.

Andel råmaterial i Boeings flotta
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som i sin bästa form har  
överlägsna kvalitéer. 

Ser man till marknaden för 
jetmotorer och flygplan är den 
mycket konsoliderad och består 
av ett fåtal mycket stora aktörer. 
Dessa utsätts naturligtvis från 
hårt tryck från regulatoriska 
myndigheter att tillverka mer 
bränslesnåla produkter, men 
från såväl flygplanstillverkare 
som flygbolag som behöver 
minska sin miljöpåverkan och 
sänka kostnader. Det Europeiska 
Rådet för Flygvetenskaplig 
Foskning (ACARE) har en målbild 
att flygindustrin mellan år 2000 
och 2050 ska klara av att minska 
CO2 med 75% och NOx med  
hela 90%. 

Nexam Chemical kommer in 
relativt tidigt i värdekedjan inom 
High Performance, antingen som 
leverantör till själva polymertill-
verkaren eller till komposittill-
verkaren beroende på vilken typ 
av produkt vi levererar. 2015 var 
efterfrågan av råmaterial till  
flygindustrin cirka 700 miljoner 
kilo och kompositer stod för 
cirka 30 miljoner kilo (cirka 5%). 
Samtidigt uppskattar Boeing,  
en av världens två största flyg-
planstillverkare, att man kom-
mer att fördubbla sin kommer-
siella flygplansflotta inom 20 år 
och att kompositanvändandet i 
flygplanen kommer öka upp till 
50% under perioden. Baserat på 
detta uppskattar analysföreta-
get DNB att marknaden för  
High Performance Chemicals  
kan öka med 10% per år de 
närmsta 20 åren.

Samtidigt som flygbranschen 
är utsatt och ibland även ifrå-
gasatt är det ett faktum att 
den behöver anpassa sig och 
modernisera sin flotta till att 
drastiskt sänka utsläppen. Det 
finns också en stor vilja från 
industrin att lyckas med detta. 
En mycket viktig del i detta 
är att optimera material och 
komponenter för att göra mo-
torerna mer effektiva. Enligt GE 
Aviation, en av världens största 
jetmotortillverkare, räknar man 
med att öka andelen Ceramic 
Matrix Composites (CMCs) i 
sina motorer med 1 000 pro-
cent de kommande tio åren. En 
anledning till detta är att CM-
C:er, till skillnad från metaller, 
inte behöver luftkylas vilket 
frigör flöden i motorn som i sin 
tur ökar motorns drivkraft och 
effektivitet. Nexam Chemicals 

teknologier för kompositmate-
rial i jetmotorer har en liknande 
dynamik. 

Det finns många andra branscher 
där Nexam Chemicals High 
Performance segment har stor 
potential, däribland fordons- 
industrin där en växande  
marknad för elmotorer  
behöver effektiviseras. 

High Performance Chemcials 
drivs tveklöst av starka globala 
megatrender och frågan är 
inte om transformationen i 
komponentmaterial kommer 
göras, utan hur snabbt 
marknaden mäktar med att 
genomföra den. Oavsett 
är Nexam Chemical redo 
med ett High Performance-
segment som står sig stark i 
konkurrensen.
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Framtidens hybridlösningar
På bara 20 år har förnybara energikällor blivit allt mer populära. Ett exempel 

är vindkraft som tidigare använts på enskilda platser, men som idag är en upp-
skattad och kostnadseffektiv energikälla i många delar av världen. Samtidigt 
förbrukar människan allt mer energi vilket medför en ökad elproduktion glo-

balt. Hybridkraftverk, som kombinerar vindkraftteknik och solceller, kan hjälpa 
till att ”sanera” världens energisystem från koldioxidutsläpp och samtidigt 

möta framtidens energibehov.

Fortsättning på nästa sida

TRENDRAPPORT

Allt lägre teknikkostnader kombinerat med miljö-
politiska beslut har gjort det möjligt för vind- och 
solenergi att bli starka konkurrenter till fossila 
energikällor. Utav den nybyggda elproduktionska-
paciteten under 2019, bestod drygt tre fjärdedelar 
av förnybar energi vilket gör det till ett rekordår för 
dessa typer av energikällor1. 

Samtidigt upplevde vindkraftsindustrin sitt näst 
största år någonsin under 2019 med installationer 
på 60,4 GW globalt2. Bara i USA stod solkraft för 
40% av all ny elektrisk produktionskapacitet3.

Ett nytt tillvägagångssätt
Samtidigt som vind- och solenergikapaciteten har 
ökat finns det behov av att se bortom individuella 
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lösningar för förnybar energi. Global Wind Energy 
Council menar att olika sektorer och länder måste 
börja se närmare på möjligheter för att främja tek-
nik som ökar ett systemvärde.

International Energy Agency delar denna åsikt och 
menar att det är viktigt att integrera en större 
andel av teknik för variabla, förnybara energikällor 
(VRE-teknik) i kraftsystem. Detta gör det möjligt att 
minska koldioxidutsläppen från världens kraftsek-
tor och samtidigt möta efterfrågan på energi.

I en analys säger de: Power systems around the 
world are undergoing significant change, driven 
particularly by the increasing availability of low-cost 
variable renewable energy (VRE), the deployment of 
distributed energy resources, advances in digitalisa-
tion and growing opportunities for electrification. 
These changes require a profound power system 
transformation4.

Kort sagt, framsteg inom en rad olika områden, till 
exempel digitalisering, lägre kostnader och elek-
trifiering, har lett till att förutsättningarna för en 
storskalig systemtransformation aldrig varit bättre. 

Hybridlösningar – skapar flexibilitet
Ett av huvudområdena som diskuteras inom förny-
bar energi är hybridisering; att kombinera vindkraft 
med ytterligare energikällor och/eller lagringslös-
ningar. Hybridinstallationer genererar elektricitet 
från två eller flera källor, vanligtvis förnybara en-
ergikällor som vindkraft, solceller och vattenkraft. 
När det kommer till själva utvinningen av förnybar 

energi, erbjuder Nexam Chemical bland annat 
teknik för att tillverka PET-skum för vindkraftsblad 
samt kedjeförlängare och hydrolysstabilisering av 
polyester för film som kan användas i solceller.

Det finns två metoder för att skapa hybridlösning-
ar; antingen från grunden eller utifrån en befintlig 
anläggning. Det senare är vanligast och fungerar på 
så vis att en ny modul läggs till från en annan källa. 
Den befintliga produktionstekniken som redan 
finns på plats kombineras med förnybar energi.

Hybridisering har flera fördelar, till exempel kan det 
öka antalet förnybara energikällor i nätet. I dessa 
anläggningar kan solcellsenergi användas när det är 
soligt och en annan källa, till exempel vindkraft, när 
det är molnigt. Detta gör systemet både pålitligt 
och resurseffektivt. 

Tekniken kan särskilt gynna tillväxtmarknader. För av-
lägsna områden och kontinenter ger den en stabil till-
gång av energi. Anläggningarna skapar även lösningar 
för energiförsörjning off grid och för mindre elnät. 
För mer framskridna marknader som Europa, USA, 
Australien och Sydostasien kan hybridisering spela en 
viktig roll när det gäller att ersätta fossila bränslen.

Enligt Global Wind Energy Council är hybridise-
ring på intåg inom flera marknader. Den största 
anledningen till detta menar de är för att tekniken 
löser en av de största utmaningarna inom förnybar 
energi, nämligen flexibilitet. När fler förnybara en-
ergikällor integreras i elnätet ökar mängden effektiv 
el och idag pågår projekt med hybridkraftverk över 
hela världen. Både företag och investerare är nyfik-
na på att ta reda på vilka möjligheter och intäkter 
som tekniken kan medföra.

Slutligen, för att utnyttja dess existerande mark-
nads- och utvecklingspotential, krävs möjliggörare 
ur tekniskt hänseende för hybridisering. Till exem-
pel behövs lösningar för att minska lagringskostna-
derna och system för att hantera både produktion 
och leverans. Om dessa delar utvecklas, kommer 
hybridlösningar att växa i snabb takt, inte minst på 
tillväxtmarknader.

” Hybridisering har 
flera fördelar, till 
exempel kan det öka 
antalet förnybara 
energikällor i nätet.”

1 https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020 
2 https://gwec.net/global-wind-report-2019/ 
3 https://www.seia.org/news/solar-accounts-40-us-electric-generating-capacity-additions-2019-adds-133-gw  
4 https://www.iea.org/topics/system-integration-of-renewables 

https://www.nexamchemical.com/products/
https://www.irena.org/publications/2020/Mar/Renewable-Capacity-Statistics-2020
https://gwec.net/global-wind-report-2019/
https://www.seia.org/news/solar-accounts-40-us-electric-generating-capacity-additions-2019-adds-133-gw
https://www.iea.org/topics/system-integration-of-renewables 
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Dansk Affaldsminimering, ett familjeägt företag som grundades 2011, har målet 
att bidra till att minska plastens miljöpåverkan på planeten. Företaget stöttar och 
påskyndar omvandlingen från avfall och till polymer. Genom att återanvända poly-
meravfall från industrin och konsumenter, når återvunna polymerpellets markna-
den. Dansk Affaldsminimering har samarbetat med Nexam Chemical sedan 2019 i 
syfte att öka potentialen i sina återvunna polymerprodukter.

Dansk Affaldsminimering  
– plastavfall som en resurskälla 
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Kim Dalsgaard är VD för Dansk Affaldsminimering; 
ett företag med tydlig miljöstrategi för att ta emot 
och bearbeta plastmaterial som är förorenat med 
organiskt material. Företaget erbjuder återvunna 
polymerpellets, främst polypropen eller polyeten. 
Dansk Affaldsminimering  verkar inom flera mark-
nader och deras material används bland annat för 
industriella applikationer, inom byggindustri och till 
möbler.

Beroende på kundens önskade applikationsom-
råde och krav, skräddarsys materialen genom att 
nödvändiga tillsatser för att passa specifikationen 
läggs till under processen. 

– Vi har ofta krav på att leverera en viss färg. Tradi-
tionellt levereras återvunnen polymer av vårt slag 
som mörkgrå eller svart, men vi kan leverera många 
olika färger i samarbete med Nexam Chemical som 
skapar särskilda masterbatcher som våra material 
behöver. Vi har förtroende för att de ger en pro-
fessionell och stabil service till oss, det gör 
våra liv lite enklare, säger Kim.

Ökande intresse
Kim har kunnat urskilja ett intresse för 
att återanvända plastavfall, både inom 
polymerindustrin men också i samhäl-
let som helhet. Att använda avfallet på 

ett meningsfullt sätt, där materialen ger ett värde 
igen under sitt andra liv, har generellt varit en av 
utmaningarna för branschen. 

– Tidigare fanns ingen hållbar lösning för att kunna 
återvinna konsumentplast. Vi försökte knäcka den 
här koden och har byggt produktionsanläggningar 
för att kunna göra det, säger Kim.

Han har märkt att konsumenternas medvetenhet 
om plastmaterial har ökat drastiskt under de senas-
te åren och i många olika branscher.

– Vi har upplevt ett ökat intresse för att inkludera 
återvunna polymerer. Den största efterfrågan, 
som vi märker av just nu, är tillämpningar där det 
finns en direkt länk till konsumenten. Arkitekter 
och designers blir allt mer nyfikna på våra typer av 
produkter, säger Kim.

Pålitliga partners
Kim nämner att Dansk Affaldsminime-

ring fortfarande är ett ungt företag i 
polymervärlden. Därför är det särskilt 
viktigt att alla partners har kunskap 
och erfarenhet som de kan dra nytta 
av. På så vis blir de själva blir snabbare 
och mer träffsäkra i sina lösningar 
gentemot kunder.

Kim Dalsgaard,  
VD, Dansk Affaldsminimering 

”Vi har förtroende för att Nexam 
Chemical ger en professionell och 
stabil service till oss, det gör våra 

liv lite enklare.”

Fortsättning på nästa sida



Nyhetsbrev | September 2020

– Återvunna poly-
merer blir allt mer 
kvalitativa och för 
oss är det viktigt 
att de produkter vi 
väljer också är av 
hög kvalitet. De ska 
till med hjälpa till 

att höja kvaliteten på våra egna produkter. Vi testar 
många produkter och måste ofta leverera produk-
ter till kundernas egna tester. Därför det verkligen 
bra att få snabb support från laboratorieteamet på 
Nexam Chemical, säger Kim. 

Genom samarbetet kan Dansk Affaldsminimering 
skapa material enligt deras kunders specifikationer. 
Detta innebär att företaget kan ändra, modifiera, 
stabilisera och förbättra polymererna.

– Vi ser Nexam Chemical som en innovativ partner 
med starka resultat samt förmåga och produkter 
att hjälpa oss att utveckla vår verksamhet. Vi hopp-
as kunna utöka vårt samarbete och skapa lösning-
ar tillsammans. Samtidigt som Nexam Chemical 
utökar sitt erbjudande gällande Masterbatch för 
återvinningsprestanda, utvidgar vi potentialen för 
våra återvunna polymerprodukter, säger Kim.
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Søren Iversen är ägare till Köpenhamnsbaserade Plastinfo; en distributör 
av polymer- och polymertillsatser. Företaget erbjuder tillsatser för den 
polymerproducerande industrin. En tyngdpunkt ligger på att stödja och 
utveckla lösningar för den växande industrin inom återvunna polymermaterial. 
Plastinfo är Nexam Chemicals representant på den danska marknaden.

Möt vår danska  
distributör Plastinfo 
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Plastinfo grundades i slutet av 2018 och verksam-
heten kom igång i början av 2019. Företaget har 
arbetat med Nexam Chemical sedan starten och 
erbjuder material för polymermodifiering. Samti-
digt tillhandahåller de teknisk support med syfte 
att bistå sina kunder i att nå deras mål.

– Vi är ett ungt företag som genomgår en tillväx-
tresa och vi är mycket glada över att göra detta 
tillsammans med Nexam Chemical. Det är väldigt 
värdefullt att ha en partner som ligger i framkant 
när det gäller utvecklingen av polymeradditiv. Vi 
uppskattar även att de arbetar i nära samarbete 
med marknaden för att utveckla de lösningar som 
behövs, säger Søren. 

Sedan starten har Plastinfo fokuserat på att 
bygga goda relationer med befintliga 
kunder och för att inkludera dessa i nya 
projekt. 

– Under 2019 lyckades vi öka försälj-
ningen och tidigare projekt har börjat 
ge resultat 2020. Vi ser en positiv trend 
och har som mål att öka försäljningen 

i Danmark ganska markant, både genom arbete 
tillsammans med befintliga kunder men även med 
nya, säger Søren.

Enligt Søren är den inhemska marknaden utspridd 
över Danmark och inom olika områden, till exempel 
formsprutning, strängsprutning, sammansättning-
ar och återvinning. 

– Det känns bra att företag i ett litet land kan kon-
kurrera globalt i tillverkningsindustrin. Det visar hur 
starka och uppfinningsrika kunder vi har, inte bara i 
Danmark utan i Norden i stort, säger han.

Han märkt ett ökat intresse för återvunnen plast 
inom branschen.

– Vi har märkt att återvinningsföretagen har 
ökat under en tid. Det är fantastiskt att 
se hur plastavfall som samlas in i Dan-
mark, omvandlas till polymerpellets 
och används i nya produkter. Med hjälp 
av Nexam Chemicals masterbatcher 
kan vi vara en del av den processen, 
avslutar Søren.

Søren Iversen,  
Ägare, Plastinfo 

”Det känns bra att företag i ett 
litet land kan konkurrera globalt 
i tillverkningsindustrin. Det visar 
hur starka och uppfinningsrika 

kunder vi har, inte bara i 
Danmark utan i Norden i stort.”
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Nexam Chemical arbetar ständigt för på bästa sätt möta kundernas och 
branschens behov. Som innehavare av ett antal ISO-ackrediteringar, är 

vi stolta över det kundfokuserade förhållningssätt som genomsyrar hela 
verksamheten. Mot denna bakgrund har en undersökning genomförts för att 

mäta kundnöjdhet, och resultaten visar på ett gott betyg.  

Nya initiativ för fortsatt 
kundfokus och förtroende

-100 1000 30 67

KUNDFOKUS

Återkoppling är en viktig del för 
att stärka våra samarbeten och 
fortsatt vara en framstående 
leverantör som tillgodoser kun-
dernas behov. Nyligen genom-
fördes därför en kundundersök-
ning som gav ett Net Promoter 
Score® på 67 – en poäng som 
anses vara “mycket bra”1.

Kort sagt talar Net Promoter 
Score om sannolikheten att 
kunder rekommenderar Nex-
am Chemical till andra. Genom 
metoden skapas grupper som 
sträcker sig från ”Kritiker” till 
”Ambassadörer” samt ett nu-
meriskt värde från minus 100 
till plus 100. En poäng över 30 är 
bra, mellan 30 och är 60 myck-
et bra och över 70 utmärkt. Ju 

högre poäng, desto större san-
nolikhet att kunden ger rekom-
mendationer som genererar nya 
leads och ytterligare intäkter 
för företaget.

– Det var viktigt att välja ett 
enkelt och snabbt onlinesystem 
som är användarvänligt för 
våra kunder. Faktum är att 
varje enkät slutfördes inom en 
minut. Med denna erfarenhet 
vill vi lansera en ny kundunder-
sökning för att täcka samtliga 
aktiviteter under 2020. Det gör 
att vi får en bredare bild av hur 
väl vi uppfyller kraven på oss 
som leverantör, säger Dr Adrian 
Pepper, Group Regulatory och 
EHSQ Manager på Nexam  
Chemical.

Syftet med initiativet är att upp-
nå, och till och med överträffa, 
kundernas förväntningar. Vårt 
mål är att förstärka områden 
som kunderna lyfter fram som 
Nexam Chemical styrkor och att 
genomföra förbättringsplaner för 
att hantera eventuella svagheter.

– Vi behöver kundernas input och 
hjälp för att utvecklas. Samtidigt 
finns det fördelar för dem i och 
med att vårt kunderbjudande 
förbättras. Aktiviteten stöds av 
ett internt arbete, som bland 
annat omfattar nya processer för 
ledningsarbetet. Ambitionen är 
att stärka vårt tjänsteerbjudande 
för att bli den bästa leverantö-
ren till alla våra kunder, avslutar 
Adrian.

LÅG NPS MELLAN MYCKET BRA UTMÄRKT

1  https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/

https://www.retently.com/blog/good-net-promoter-score/
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Ronnie Törnqvist är civilingenjör, teknisk 
doktor och företagsledare med gedigen 
erfarenhet från den globala polymermark-
naden. Inte minst har han ett brinnande 
intresse för såväl affärsutveckling som tek-
nik. I november 2019 antog han uppdraget 
som ledamot i Nexam Chemicals styrelse.

Ronnie Törnqvist, som idag bor i Ängelholm, är född 
1971 och kommer ursprungligen från Ekerö utanför 
Stockholm. Grunden för han yrkesmässiga bana 
lades vid Linköpings universitet där han utbildade 
sig till civilingenjör i maskinteknik. Efter examen 
följde en doktorandtjänst i Schweiz i samarbete 
med företaget Quadrant. Efter att ha disputerat på 
området polymera kompositmaterial axlade Ronnie 
rollen som utvecklingschef vid samma företag. 

Intervju med Ronnie Törnqvist 
– styrelsemedlem i Nexam 
Chemical

Fortsättning på nästa sida
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Han berättar att det var dags att flytta till Sverige 
2007 då familjen växte.

– Väl hemma började jag som produktionschef vid 
KB Components. Efter det blev jag ansvarig för mark-
nad och utveckling på bolaget, säger han.

Gedigen erfarenhet
Sedan åtta år är Ronnie VD inom koncernen Calix-
Klippan AB och vid årsskiftet blev han ansvarig för 
en företagsgrupp med en omsättning på cirka 500 
MSEK och som tillverkar vakuumformade plastkom-
ponenter till diverse industrier. Dessförinnan var han 
VD för Klippan Safety AB i drygt sju år inom samma 
koncern. På frågan om vad han tror att han bidrar 
mest med i sitt uppdrag, svarar Ronnie att han är väl 
insatt i Nexams kunders branscher och hur markna-
den inom stora delar av polymerindustrin ser ut även 
internationellt.

– Mina tidigare roller har innefattat internationell 
produktion och hela världen har varit en arbetsplats. 
Det gör att jag kan framför allt kan bidra med insikter 
och idéer om vad marknaderna efterfrågar. Upp-
draget var i sin tur särskilt intressant då jag har ett 
personligt teknikintresse och att det ligger nära det 
som jag gjort hela livet. Nexam Chemical är sam-
tidigt i ett väldigt intressant skede i sin utveckling, 
säger Ronnie.

Han nämner Nexam Chemicals ökade produktions-
möjligheter och genomslag på marknaden.

–Nexam Chemical har lyckats väl med att klara den kraf-
tiga tillväxt som skett inom bolaget. Det är utmanande 
att ha en stark tillväxt och samtidigt klara leveransked-
jorna. Det är något som fortsatt kommer utmana ett 
snabbväxande Nexam Chemical, säger Ronnie.

Fokus framåt
Ronnie har följt Nexam Chemical sedan det knop-
pades av från Perstorpskoncernen. Hans upplevelse 
var då att det var ett bolag med många intressanta 
aspekter i och med den tekniska potentialen. Den 
närmsta tiden anser Ronnie att det blir särskilt viktigt 
att hålla fokus.

– Utmaningen för Nexam Chemical är att upprätt-
hålla idérikedomen och den tekniska utvecklingen 
samtidigt som man håller stadig kurs inom de opera-
tiva frågorna och leder bolaget. Att inte tappa takten 
varken i innovation eller utveckling, men också ta 
hand om de praktiska frågorna som kvalitet, leverans 
och produktion. Det tycker jag att man lyckats riktigt 
bra med idag, säger Ronnie. 

Ronnie reflekterar vidare och anser att Nexam 
Chemical har en enormt stor potential att uppnå 
ytterligare affärsutveckling. Samhällsutveckling mot 
ökad hållbarhet genom till exempel klimatneutral 
energiproduktion (vindkraft) och ökad återvinning av 
plastmaterial är områden som kan dra stor nytta av 
bolagets produkter. 

– Varje person som jag träffar på Nexam Chemical 
utstrålar någon form av glädje och stark motivation. 
Det finns också ett stort intresse för varandras ar-
betsområden, det är en riktig framgångsfaktor. Det 
här företaget kommer att fortsätta växa. Det finns 
en stor mognad i organisationen att klara tillväxten 
och jag har stora förväntningar inför framtiden, 
avslutar Ronnie.

” Det här företaget 
kommer att fortsätta 
växa. Det finns 
en stor mognad 
i organisationen 
att klara tillväxten 
och jag har stora 
förväntningar inför 
framtiden.”
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Odor Scavenger  
– ett viktigt led för att öka 
återvinningen av plaster

Fortsättning på nästa sida
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Nexam Chemical arbetar ständigt med innovation och affärsutveckling på håll-
barhetsområdet. Återvinning är ett område som blir allt viktigare och cirkuläritet 
i såväl material som processer är en nyckelfaktor för att hushålla med planetens 
resurser. Ett känt problem i återvinning av just plaster är att materialen ofta är 
kontaminerade med dåliga lukter vilket gör dem svårhanterliga för ytterligare 
bearbetning och användning. Därför har Nexam Chemical arbetat fram en serie 
luktneutraliserande produkter, så kallade odor scavengers, inom Performance 
Masterbatch-segmentet vilka på ett effektivt sätt skapar nytt liv åt återvunna 
plaster fria från lukt och med förbättrade egenskaper.
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Odor scavengers kan tillämpas i olika materiella 
applikationsområden. Ett av de största 
användningsområdena är troligtvis vid återvinning 
av polyetenmaterial, där materialet tidigare har 
använts i exempelvis livsmedelsförpackningar 
eller plastpåsar. Oönskade lukter kan då ha tillförts 
materialet vilka sedan inte försvinner genom den 
vanliga återvinningsprocessen. Det fungerar även 
att tillämpa odor scavengers i polypropenmaterial 
samt i material av kombinationer av polyeten och 
polypropen. Dessutom kan produkten appliceras till 
polära polymerer som exempelvis nylon som ofta 
återfinns i olika typer av förpackningsmaterial. 

I och med att applikationsområdena är breda finns 
det stora möjligheter att genom odor scavengers 
återvinna material som annars hade behövt kasseras 
på grund av lukt som är oönskad eller i många fall 
direkt skadlig. Det kan till och med vara så illa att en 
batch har så stark lukt att den i stora volymer blir 
farlig att hantera, varför odor scavengers har ett 
stort värde även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Teknologin bakom odor scavengers kan byggas på 
flera olika sätt. Dels kan man tillsätta additiv som 
reagerar med vissa luktmolekyler och inaktiverar 

dem. Man kan också arbeta med att sålla ut själva 
luktmolekylen, så kallad odor stripping. Denna 
metod fungerar väl för vissa typer av lukter, men 
sämre för andra. Vidare finns möjligheten att genom 
att värma upp material till väldigt höga temperaturer 
frigöra absorberade luktämnen genom desorption. 

Svårigheten för många tillverkare är att avgöra 
vilken metod som krävs eftersom det beror på en 
kombination av typen av luktmolekyler, typ av 
polymer, samt orsaken till luktens uppkomst. Det 
senare är inte alltid enkelt att avgöra då lukter 
kan uppstå såväl av materialet som genom extern 
påverkan.

Nexam Chemical vet att det finns en stor efterfrågan 
av odor scavengers på marknaden och gör 
kontinuerligt screenings och tester för att ta fram så 
optimala produkter som möjligt. Dessutom arbetar 
man med en kombinationsprodukt, Multifunctional 
Antiodor Masterbatch, som förutom att neutralisera 
oönskad lukt även förbättrar eller återupplivar 
ursprungsmaterialets egenskaper, exempelvis 
viskositet och stabilitet som kan ha gått förlorad 
i återvinningsprocessen. Allt för att underlätta 
återvinning och mer cirkulära flöden.

”Det kan till och med vara så illa 
att en batch har så stark lukt att 
den i stora volymer blir farlig att 
hantera, varför odor scavengers 

har ett stort värde även ur ett 
arbetsmiljöperspektiv.”
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