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Sammanfattning 
 
De hållbara kraven som ställs på den svenska industrin ökar samtidigt som jordens resurser 

börjar sina. Strukturen på dagens industri är sedan den industriella revolutionen färgad av det 

linjära sättet att tillverka, ”ta-skapa-släng”.  Resurseffektiviteten med grund i detta tänk är svår 

att i dagsläget förbättra mer än vad det redan gjorts.  

 

Cirkulär ekonomi (CE) är ett relativt nytt begrepp som innebär att en produkts hela värdekedja 

behandlas, från råvara tills dess att produkten är trasig eller inte går att använda längre. Ordet 

”cirkulär” innebär att produkten ska hållas inom ett cirkulärt flöde där så mycket av produkten 

som möjligt tas tillvara på med hjälp av exempelvis underhåll, renovering och återanvändning.  

 

Implementering av CE idag är bristande och det finns inte många företag som valt att ta den 

vägen i sitt hållbara arbete. Denna rapport avser att visa vilka huvudsakliga delar som det bör 

fokuseras på vid implementering.  

 

En litteraturstudie har gjorts där syftet var att samla information om CE samt hur detta 

appliceras på företag. En intervju har gjorts hos Nefab AB där syftet var att undersöka dess 

affärsmodell och inställning till CE. 

 

För att ett svenskt tillverkande företag ska lyckas med implementering har de viktigaste 

punkterna beskrivits sammanfattande som: design, processen efter produktens end-of-life, 

affärsmodell samt samarbete och attityd. Dessa i kombination med varandra anses kunna öka 

företagets konkurrenskraftighet i och med att dess kunder blir allt mer miljömedvetna. 

Resurseffektiviteten ökar i takt med att produkten hålls inom företagets cirkulära loop då nya 

råvaror inte behövs i samma utsträckning på grund av design och EOL hantering, vilket även 

påverkar företagets ekonomi då inkomster förflyttas från sälj till tjänst.  

 

  



 

Abstract 
 
The demands regarding sustainable production for Swedish industries are getting higher and 

the raw materials of the earth are becoming less and less. Today’s industrial structure since the 

starting point of the industrial revolution in the mid 1700s is based on the principle of linear 

production, that is to say “take-make-dispose”. Recourse efficiency in this type of production 

is therefore difficult to improve.  

 

Circular economy (CE) is a relatively new concept which implies that the whole value chain of 

a product is taken into account from raw material to its end of use. The word “circular” implies 

that the product should be kept within in a circular flow where as much possible of the products 

value is taken care of by the help of for instance, maintenance, repair and reuse.  

 

The implementation of CE is currently lucking in many of today’s industries and there are not 

many companies which have chosen this way in their work towards sustainable production. 

This report intends to show what important aspects that should be focused on while 

implementing CE in the business. 

 

A literature review has been conducted with the aim of finding to what extent CE is applied in 

manufacturing industries. On addition to literature survey, an interview with the company 

Nefab has been conducted where the main purpose was to analyze the company’s business 

model and its attitude towards CE.  

 

It has been concluded that most important aspects for the industries to take into consideration 

when beginning the transformation into CE are:  

• Design, the process after a products end-of-life, the importance of cooperation and the 

business model. Those parts in combination with each other are considered to increase 

the company’s competitiveness because of the now even more environmental aware 

customers.  

• Keep the product within the company’s circular flow. The resource efficiency will 

increase due to less needs of raw materials when focusing on design and the EOL 

management. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs arbetets bakgrund, dess syfte, frågeställning, avgränsningar samt 

metoden som använts.  

 
1.1 Bakgrund 
 
Konsumtionssamhället som vi befinner oss i idag är till en stor del fokuserad på att kunden ska 

köpa många produkter till ett så billigt pris som möjligt. Metoder som REA, tv-reklamer och 

det på senare tiden allt mer populära influencer reklamen bidrar till att konsumenter tror sig 

behöva produkter de egentligen inte har behov utav. Populationen runt om i världen växer 

snabbt och med detta ökar behoven av produkter och råvaror.  

 

Mellan år 1760–1840 utvecklades den industriella revolutionen med start i Storbritannien. 

Tekniken för tillverkande tog ett språng vilket innebar en stor utveckling av användningen av 

järn, kol och råvaror. Produktiviteten i industrierna ökade och produktionen blev inriktad mot 

masskonsumtion vilket i sin tur även ökade efterfrågan av produkter från samhället (NE, 2019). 

Detta sätt att arbeta har fortsatt och finns mer eller mindre kvar än idag i form av ett linjärt 

mönster i produktionen och användandet av varor, så kallat linjär ekonomi. Råvaror utvinns för 

att producera varan, denna produkt används och slutligen kastas för att bland annat fylla 

deponianläggningar vid dess livscykels slut. Detta ”ta-skapa-släng” mönster kommer inte vara 

hållbart i framtiden då medelinkomsttagare förväntas att öka med 3 miljarder personer fram till 

år 2030 (Ellen MacArthur, 2013). I och med denna ökning medförs det att konsumtionen 

kommer öka explosionsartat jämfört med tidigare år vilket gör det ännu mer kritiskt att gå ifrån 

”producera mer, konsumera mer” ideologin. En förändring hos både industrierna och 

konsumenterna bör alltså ske och det är där cirkulär ekonomi kommer in i bilden.  

Istället för att endast fokusera på produkten i sig förflyttas nu fokus till dess komponenter och 

slutanvändaren. Designen av produkten är väsentlig för att det ska både vara möjligt men också 

relativt simpelt att återvinna eller återanvända som råvara i en ny produkt. Det handlar även om 

att anpassa produkten så att skadade moduler kan ersättas med nya eller renoverade delar och 

den skadade delen återvinns. Ett större krafttag från industrins sida ligger i tiden genom att 

övergå från linjär till cirkulär ekonomi. 
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 1.2 Syfte 

 
Syfte med denna rapport är att analysera verktyget cirkulär ekonomi som bidragande faktor till 

resurseffektiv produktion. Rapporten är ämnad till företag som vill arbeta hållbart genom att 

implementera cirkulär ekonomi men som vill veta mer konkret vad det kan komma att innebära.  

 
Huvudfrågeställningen i denna rapport är: Hur appliceras cirkulär ekonomi på företag inom den 

svenska tillverkande industrin?  

 

Frågor som ligger i anslutning till huvudfrågeställningen som även kommer diskuteras i 

rapporten lyder: 

• Hur ska tillverkande företag inom den svenska industrin öka konkurrenskraftigheten med 

hjälp av CE? 

• Vilka kritiska segment bör företagen lägga fokus på vid implementering? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet inriktar sig mot tillverkande företag i Sverige, dock är denna bransch omfattande och 

därför kan inte alla analyseras. Därför kommer övergripande applicerbara möjligheter 

analyseras som inspiration till industrier som är av intresse att övergå till CE, där möjliga 

barriärer inte valts att sättas i fokus.  

 

Arbetet har begränsats till en intervju med ett svenskt företag som säljer och hyr ut 

egentillverkade emballage där den kvantitativa delen uteslutits på grund av brist på relevant 

data. Slutsatsen kommer att dras med hjälp av denna intervju samt befintlig information i form 

av litteraturstudie.  

 
1.4 Metod 

 
Denna del avser att beskriva den metod som använts för att få svar på frågeställningen till 

arbetet. Eftersom frågeställningen är omfattande har både intervju samt litteraturstudie använts 

för att komma fram till en slutsats. Litteraturstudien har gjorts i syfte att finna relevant 

information angående cirkulär ekonomi och dess implementering. Studien har bestått som 
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grund till frågor som ställts på intervjun samt insamling av fakta om det intervjuade företagets 

hållbarhetsagenda.  

 

1.5 Terminologi 
 
Begrepp som används i rapporten som inte definierats återfinns nedan.  

 

Cirkulär ekonomi (Circular economy) – Cirkulär ekonomi är ett begrepp som sammanfattar en 

affärsmodell som är inriktat mot ett hållbart arbetssätt.  

 

End-of-life (EOL)– Ett tillstånd då produkten inte längre kan användas utan återanvänds, 

återtillverkas, renoveras eller slängs.  

 

Resurseffektivitet (resource effectiveness) – Syftar till att effektivt nyttja de tillgångar som finns, 

så som tid, pengar och miljö. 

 

Återanvändning (reuse) – Produkten används på nytt, då ofta med sämre kvalitet. 

 

Återtillverkning (remanufacturing) – Produkten uppgraderas efter användning. Detta genom att 

exempelvis komponenter byts ut och ersätts med nya. Kvalitén ska höjas efter en 

återtillverkning och kan därmed säljas på nytt, dock med annat pris jämfört med en ny.  

 

Renovering (renovation) – Produkten återställs helt och kan användas igen som en ny. 
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2. Cirkulär ekonomi – ett verktyg 
 

I följande avsnitt förklaras den teori som ligger till grund för rapporten. 

 

2.1 Linjär ekonomi 
Sedan den industriella revolutionen har tankesättet inom resursförbrukning och användning, 

”ta-skapa-släng”, funnits kvar. Benämningen linjär ekonomi innebär att företagen plockar ut 

material, använder energi och arbetskraft för att skapa produkten som sedan säljs till 

slutanvändaren. Ägaren använder sin vara och hamnar slutligen som avfall när den nått sitt 

EOL, se figur 1. 

 

Anledningen till att vi lever kvar i denna filosofi beror mycket på de låga resurskostnaderna i 

kombination med de låga arbetskraftskostnaderna. Det är billigt att deponera avfallet och 

återanvändningen av material har inte varit en ekonomisk prioritet. Istället prioriteras det att 

öka produktionen vilket i sin tur bidrar till ökad resursanvändning. 

 

Under 2018 samlades det totalt in 149 021 ton elektronikavfall i Sverige, vilket motsvarar 14,6 

kg per person. Enligt EU:s mål om insamling ska avfallet ligga på 4 kg per person (Sveriges 

Avfallsportal, 2019). En bidragande faktor till detta kan möjligtvis vara att elektronikprylarna 

är svåra att renovera då de gått sönder och istället slängs. Detta pekar tydligt på att det är den 

linjära strukturen och arbetssättet i tillverkningsindustrin som har påverkat detta. 

  

Utvinna 
resurser Produktion Konsumtion Avfall

Figur 1 - Den linjära ekonomins struktur 
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2.2 Cirkulär ekonomi 
 
CE är ett relativt nytt begrepp och kan uppfattas som diffus då inga specifika riktlinjer eller 

särskilda mål finns som ska uppfyllas. En enkel förklaring på vad cirkulär ekonomi innefattar 

sammanfattas på National Encyklopedin (2019) som ”cirkulär ekonomi, kretsloppsekonomi, 

ekonomiska modeller som kännetecknas av hög grad av återvinning och effektivt 

resursutnyttjande”. För att implementera CE i en i dagsläget fungerande affärsmodell är inte 

alltid ekonomiskt fördelaktigt till en början då det krävs stora krafttag för att få en förändring i 

den nuvarande affärsmodellen.  

 

 
Figur 2 - Cirkulära ekonomins kategorier och uppdelningar. 

CE kan delas in i två huvudkategorier, den biologiska och den tekniska sfären, se figur 2. I 

denna rapport kommer det fokuseras på den tekniska som ses till höger i figur 2. I den tekniska 

sfären visas hur en produkt går igenom olika stadier längs dess livstid. Det börjar med att 

råvaran utvinns, tillverkas till en produkt som sedan säljs av en återförsäljare till kunden. Det 

önskade är att när kunden använt produkten till sitt EOL ska först och främst underhåll av 

produkten göras. Kan inte detta göras förflyttar man sig utåt i sfären till återanvändning, sedan 

till renovering osv. Målet är att hålla sig inom den innersta loopen, underhåll, i det mån det är 

möjligt.  
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Att gå över till CE kan också innebära att du som konsument inte längre äger produkten, utan 

att produkten leasas/hyrs under företagets ägande. Detta blir till vinning både för företaget och 

konsumenten, dels för att ägandeskapet flyttas över till det producerande företaget och 

konsumenten kan ta till vara på produkten genom kontinuerliga kontroller av produkten samt 

inte behöver ta beslutet om vad som ska hända med produkten vid livstidens slut.  

 

CE inkluderar inte enbart hur produkten produceras utan även hur den används. Ett mål är att 

som småningom eliminera stadiet försäljning och istället leasa/hyra ut produkten till 

användaren, alltså eventuellt ändra affärsmodellen. På detta sätt behåller företaget ägandeskapet 

och med det även ansvaret då produkten nått sitt EOL.  

 
2.2.1 Produktens design 
 
Idag finns det en hel del forskning som beskriver att fokus på design för miljön redan finns i 

form av ekodesign. Detta innefattar att produkten är anpassad för att ha så låg påverkan på 

miljön som möjligt (De los Rios och J.S. Charnley 2017). Med cirkulär ekonomi behöver fokus 

för design ta ett steg tillbaka och blicka över helheten. Frågan är hur produkten ska utformas 

för att kunna återgå i det cirkulär ekonomiska flödet med hjälp av återanvändning, 

återtillverkning eller renovering. Ellen MacArthur (2013) nämner två olika sätt att ta sig an 

produktens design. Det ena handlar om modularisering. Med detta innebär det att produktens 

komponenter ska fungera som moduler som enkelt kan ersättas då den gått sönder med en ny. 

Den trasiga komponenten kan sedan antingen renoveras eller återvinnas. Den andra delen som 

nämns är standardisering av komponenter som har gemensamma monteringsfixturer så som 

klick-montering istället för lim vilket även detta underlättar byte av komponenter. Dessa två 

metoder underlättar renoveringen av produkten och håller därmed kvar den inom den cirkulära 

loopen. 

 

Specifikationen för en produkts design är i nuläget ansvarig för ca 80% av miljö- och sociala 

konsekvenser och ca 75% av tillverkningskostnaden ligger hos designen på produkten (Nabir 

Asr, et. al.). Detta betyder alltså att ett stort fokus bör läggas på just design för att minska 

avfallen och därmed bli mer cirkulär ekonomiska.  
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2.2.2 Processen efter produktens end-of-life 
 
Trots att produktens design är viktig i arbete mot CE krävs det även ett stort fokus på de sociala 

delarna. Utan ett system som behandlar produkter som nått sitt EOL riskerar produkterna 

slängas i enlighet med det linjära mönstret. Därför är det av hög prioritet att skapa en 

infrastruktur som ser till att detta inte sker (Ellen MacArthur, 2013). Det finns två alternativ hur 

produkten kan hanteras då den nått sitt EOL. Antingen äger köparen produkten vilket innebär 

att denna har ansvaret att lämna in produkten på exempelvis renovering vid behov. Detta 

alternativ innebär användaren har förståelse genom informationsbeskrivningar om EOL-

hantering. Vid alternativ två så har producenten kvar ägandet över produkten vilket innebär att 

personen som hyr produkten antingen måste lämna in den när den gått sönder eller producenten 

hämtar hem varan. Det krävs alltså ett tydligt system men även utbildning och instruktioner för 

att användaren ska låta produkten fortsätta i det cirkulära flödet.  

 

Ett bra exempel på ett företag som anammat det cirkulära tänket är H&M. De har en kampanj 

där de uppmanar kunden att lämna in sina gamla plagg och i gengäld få en rabattkupong. Denna 

idé grundar sig i ett initiativ som arbetar mot en hållbarare modeindustri, så kallat Garment 

collecting-programmet (H&M, 2019). Plagg som anses kunna användas igen säljs som second-

hand, återanvänds till nya produkter så som rengöringstrasor eller återvinns som 

isoleringsmaterial. År 2018 samlade H&M globalt sett in 20 649 ton gamla kläder med hjälp 

av detta initiativ (H&M, 2019). Med denna metod som H&M anammat får kunden ett 

incitament att göra rätt med sitt plagg de inte önskar ha kvar längre vilket gynnar både miljön 

och företaget då de återfår produkten och kan använda det i flödet igen.  

 

En metod att applicera är LCC (Life Cycle Cost), där produktens liv analyseras från design till 

användning, i kombination med en kostnadsanalys över produktens EOL. Denna modell ger 

tydliga incitament i form av vad en produkt kostar efter EOL och kan därför bidra som 

anledning att implementera förändringar i arbetet med bland annat design för att minska denna 

kostnad (Cheung et al, 2015). 
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2.2.3 Vikten av samarbete och attityd 
 
De ekonomiska incitamenten i att övergå till CE är stora men det är viktigt att inte glömma bort 

hur man som företag tar sig an implementeringen. Litteraturen nämner många gånger att 

utbildning är grundläggande för att lyckas. Att ha förståelse inom de grundläggande 

byggstenarna inom CE så som hållbar produktion och hur detta ska bidra till ökad tillväxt inom 

produktion, process och nya system är vitalt (Jawahir och Bradley, 2016). Idag finns en 

handlingsplan utformad av EU-kommissionen som bidrar till påskyndningen av hållbara 

produktionssätt. Denna stagades redan 2015 där 54 åtgärdspunkter diskuteras hur det cirkulära 

flödet ska slutas. Handlingsplanen har som mål att underlätta för företag som önskar investera 

för en hållbar produktion och konsumtion, men också för innovation (Statistics Sweden, 2017).  

 

2.2.4 Affärsmodell 
 
Att företag ska övergå till cirkulär ekonomi resulterar inte automatiskt att exempelvis 

lönsamheten ökar, det kan även bidra till att en betydande förändring sker i enskilda ekosystem. 

Det som sker är att resursers värde förändras efter de återanvänts eller återskapats (Wincent, 

Parida 2018).  

 

 
Figur 3 - Beskrivning av hur implementering av cirkulär ekonomi bör behandlas.  

 
Implementering av cirkulär ekonomi sker inte över en dag utan behandlas inom organisationen 

stegvis. Först och främst sker en förändring av organisationens affärsrelationer, se figur 3. Vilka 

kunder finns och hur ser deras behov ut? Finns det möjlighet att ändra affärsmodellen utifrån 
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kunden med avseende på resursanvändning, återanvändning, ineffektivitet och avfall? Vidare 

förändras företaget genom att angripa de delar som kan bli mer resurseffektiva, så som energi, 

resursval och tilläggstjänster som i sin tur kan bidra till ett mer miljövänligt användarsätt. Dessa 

kan sedan vävas in i den nya cirkulärekonomiska affärsmodellen (Wincent och Parida 2018).  

 

Vidare menar Wincent och Parida (2018) att för enskilda företag som ska omdefinieras till ett 

cirkulärt tänk ska följande fyra punkter beaktas: 

 

• Standardisering - Insatser för kravställande och standardisering är viktigt för att 

utveckla och bekomma vinstdrivande produkter och tjänster som har miljöansvar över 

produktcykeln. Standardiseringen kan vara ISO certifiering men även protokoll, 

processtandarder och olika slags kontrakt. Detta för att leda utvecklingen och 

utformningen av det nya ekosystemet.  

• Stöd för innovation – Den nya affärsmodellen som strävas efter att uppnås hos mindre 

företag kräver oftast att de stora företagen går in med stöd i form av ny utvecklad teknik 

för att ekosystemet ska fungera. Det kan vara exempelvis nya miljöeffektiva tekniker 

som bidrar till minskad energiåtgång vid produktion eller minskad resursanvändning.  

• Kännedom om nya ekosystem – Att företaget är medvetet om vad och hur en 

omorganisering kan se ut i form av ny affärsmodell är en kritisk gren, en ny kultur på 

företaget initieras. Ett nytt sätt att skapa värde hittas genom att analysera kundbehoven.  

• Förhandling – För att ett företag ska kunna bli cirkulär ekonomiskt krävs det en 

förflyttning inom kundkontakt. Istället för att endast komma överens om en produkt 

som ska levereras förhandlas det istället fram ett komplett produktkoncept som 

innefattar livscykelanalyser och kontinuerlig uppgradering av produkten, vilket bidrar 

till mindre miljöpåverkan.   

 

  



 10 

2.3 Cirkulära ekonomins nackdelar 
 
Enligt litteraturen enas många författare att cirkulär ekonomi målas upp som en lösning på alla 

problem inom hållbarhetsfrågan som inte ännu lösts, att begreppet ”closing loop” ska bidra till 

ett mer hållbart samhälle. Men att applicera cirkulär ekonomi på ett företag innebär att ändra 

om hela organisationsstrukturen, sättet att tänka kring produkten som företaget producerar men 

även det viktigaste att ta till hänsyn, kunden.  

 

Enligt Zink och Greyer (2017) kan cirkulär ekonomins bakslag delas upp i två kategorier. Vid 

slutanvändning av en produkt är idén att materialet ska återvända till flödet för tillverkning av 

nya produkter. Vad som lätt glöms bort är att material som används inte håller samma kvalitet 

som en råvara. Plast, till exempel, tappar stora delar av dess ursprungskapacitet efter 

användning på grund av att bland annat polymerkedjorna ändras och därmed ger förändrad 

mekanisk effekt. Lösningen på detta är att utvinna råvaran för att tillverka materialet som 

komplement vilket i sin tur minskar det cirkulär ekonomiska flödet. Ett exempel som nämns av 

Zink och Greyer (2017) är återanvändningen av mobiltelefoner. Syftet med att återanvända 

gamla telefoner är inte att göra den mer attraktiv än en ny, utan för att få ut produkten på 

marknaden igen och därmed tjäna mer pengar. Så istället för att återanvändningen ska leda till 

ökad hållbarhet bidrar det istället till att fler telefoner köps och lämnas in innan dess end-of-life 

med tanke på att den trots allt kommer i nya händer ändå. Det blir en motsatt effekt.  

 

Det andra bakslaget är prissättningen på återanvända produkter. För att en kund ska vilja köpa 

en återanvänd produkt krävs ofta att prissättningen måste sjunka, trots att den fyller sin funktion 

(Zink, Greyer. 2017). Exempelvis så köper ett tillverkande företag upp restplast till ett rabatterat 

pris vilket bidrar till att de kan producera desto mer produkter än om ny plast köps in för ett 

dyrare pris. Alltså ökar produktionen, försäljningen och användningen av produkter.  
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3. Intervju med Nefab 
 
Intervjufrågorna har formulerats med grund i litteraturstudien. Dessa har lagts fram till ett 

företag som har en producerande verksamhet där cirkulär ekonomi är delvis implementerat trots 

okunskap om modellen. Endast en intervju har gjorts vilket bidrar till få infallsvinklar men det 

anses dock relevant som bidrag till resultatet. Nefab är inte en tillverkande industri utan 

tillhandahåller helhetslösningar till sina kunder i form av emballagehantering. På detta vis kan 

cirkulär ekonomi diskuteras med tanke på dess bidragande resurseffektivitet vilket förklaras 

längre fram. 

 

Intervjuns fokus är att kartlägga hur cirkulär ekonomi används som verktyg hos Nefab, detta 

för att bland annat finna vilka svårigheter som kan uppstå vid implementering men även hur 

företaget ställer sig till affärsmodellen cirkulär ekonomi. Intervjun byggs på ett antal 

intervjufrågor som presenteras i bilaga 1.  

 
3.1 Företagsbeskrivning 
 
Nefab är ett globalt företag som är specialiserade på industriförpackningar i form av emballage 

till kunder inom bland annat telekom, energi och fordon. De tillhandahåller kompletta 

förpackningslösningar som bidrar till minskade kostnader hos kunden. Nefab grundades år 

1949 och har växt från ett lokalt produktorienterat till ett marknadsorienterat företag som idag 

har runt 2800 anställda och en omsättning på ca 4,5 miljarder SEK. 

 

Intervjun hölls med ansvarig pooling manager på Nefab AB i Jönköping. Hen har jobbat på 

Nefab sedan 2010 där hen har ansvar för returemballage, detta på ett enskilt företag för Nefab 

Sverige. Resterande bolagen inom Nefab runt om i världen arbetar med försäljning av 

emballage där kundanpassning sker. Det enskilda bolaget är inriktat mot att hyra ut emballage 

där kunden betalar per dag för användningen av produkten. Det hela började för 20 år sedan där 

företaget köpte upp Erikssons emballagehantering där bekymmer fanns i denna del av 

produktionen. Sedan uppköpet har Nefab bistått med leverans av emballage till Erikssons 

underleverantörer. Ett tätt samarbete med Nefab Europa bidrar till att lokalisering av Erikssons 

kunder inte har någon betydelse då emballagepoolen sträcker sig över hela Europa. Poolen är 

ett koncept vilket ändrar den vanliga metoden att skicka produkter där förpackningen oftast 

köps för att sedan användas en gång vid transport. 
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3.2 Intervju med ansvarig pooling manager 
 
Vi frågan om medvetenhet kring CE svarar Nefabs pooling manager att det är ett obekant 

begrepp, men efter förklaring av dess innebörd inses det att en del av principerna av CE är 

implementerade. Hen anser att det är synd att det på många andra lager slängs onödigt mycket 

produkt som egentligen är i bruksform och att deras lösning är att återvända i största möjliga 

mån. För att detta ska vara möjligt läggs det resurser för anpassning av så många produkter som 

möjligt i form av design. 

 

Den anpassningen som gjorts på en av emballageprodukterna är att sidorna och locket kan vikas 

ihop till en höjd på 2 cm extra utöver den befintliga EU-pallen. Detta gör det möjligt att enklare 

skicka tillbaka emballaget när det använts då det tar mindre plats vilket i sin tur bidrar till att 

det blir billigare att returnera på grund av optimering av yta. Optimeringen innebär även att 

färre lastbilar med retur av emballage krävs vilket bidrar till mindre påverkan på miljön i form 

av utsläpp. Även tullkostnader minskar då kunden befinner sig utanför Sverige då antalet bilar 

blir färre. 

 

På grund av designlösningen nämnd ovan har emballaget blivit en populär produkt hos kunden 

då även de får enklare returhantering av emballaget efter leverans men även möjligheten att 

bygga sitt eget centrallager. Pooling managern trycker på att det är designen som bidrar till att 

kunden väljer denna produkt då den kan packas ner till mindre storlek. Det smidiga hopfällbara 

emballaget är en populär produkt på grund av dess design. 

 

Vid frågan om det har ökat lönsamheten hos Nefab med produkten som säljs eller hyrs ut 

berättar hen att fokus ligger hos kundens lönsamhet. Konceptet som Nefab erbjuder sina kunder 

bidrar till att kundens kostnader kan minska i och med att emballaget inte behöver köpas in. 

Dock tar det lång tid i processen från offert till pooling-kontrakt vilket bidrar till att emballage-

pooling ger mindre nya kunder. 

 

Hållbarhetsutvecklingen hos Nefab är främst fokuserad på robusta lösningar som förlänger 

produktens livstid och bidrar till minskat antal reparationer. Kundens fokus vid köp eller 

kontrakt ligger främst på ordentliga och robusta emballagelösningar snarare än hållbarhet i form 

av materialval och design som bidrar till enkelheten att renovera produkten. Pooling managern 

berättar även att kunden vill ha en bra och robust produkt men inte vill överdrift. Detta för att 
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kostnaden ska hållas ner men produkten ska fylla sitt syfte. Hen nämner även att kundernas 

olika fokus ligger på pris men övervägande väljer kunden kvalité. 

 

Ett problem för cirkulär ekonomiska företag som fokuserar på att renovera sina produkter kan 

vara prissättningen av återinförda produkter. Lösningen för Nefab har varit att inkludera slitage 

i hyrkostnaden via en standardprislista. Inkommer ett emballage som behöver repareras görs 

detta och blir åter en del av uthyrningspoolen för samma pris som nya. Detta sägs inte vara 

några problem. 

 

3.3 Sammanfattning av intervju 
 
Nefab är inte det typiska svenska tillverkande företaget som säljer sin produkt på marknaden, 

trots detta anses företaget visa tendenser som kan kopplas till CE. Främst nyttjar Nefab 

perspektiv på design i sitt arbete med produkterna för att bland annat uppfylla kundens 

önskemål och förväntningar. Designen tillför nytta i form av enkelheten att reparera vilket i sin 

tur bidrar till att mindre antal produkter behöver investeras i samt maximering av antalet 

emballage per lastbil vid transport. 

 

I resurseffektivt syfte bidrar alltså dessa två segment till minskad miljöpåverkan i form av 

minskat antal transportbilar mellan kund och lager. Det bidrar även till ett kvarvarande ägande 

av produkten hos Nefab som i sin tur har kvar ansvaret över produktens cirkulära flöde. Det 

minimerar även risken att emballage hanteras felaktigt av kunden om den köps istället för 

hyrs/leasas. 
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4. Diskussion och slutsats 
 
I detta avsnitt kommer de metoder som används för implementering av cirkulär ekonomi 

diskuteras och sammanställas, detta med litteraturstudie och intervju som grund. De metoder 

som nämns i litteratur är många och intervjun gjorde det mer tydligt hur dessa metoder kan 

appliceras och till vilken grad.  

 

Jag saknar att bevisa mina argument i form av data från företaget som intervjuats. Detta beror 

på att det inte fanns att tillgå då företaget inte definierade sig som fullt cirkulär ekonomiska.  

 

4.1 Produktens design 
 

Designen är en väsentlig och viktig del att ta hänsyn till vid implementering av cirkulär 

ekonomi. Den linjära modellen många tillverkande industrier idag använder sig av tar inte 

hänsyn till att produkten vid sin end-of-life ska tas hand om i form av återanvändning eller 

demontering för källsortering.  

 

Vid intervju med Nefab visade det sig att deras metod för att arbeta mer cirkulär ekonomiskt är 

just genom att lägga dess största fokus på produktens design. Är det möjligt att designa 

produkten så den med enkelhet kan demonteras görs detta för både enkelheten att reparera 

trasiga delar men också för att kunna separera beståndsdelarna då produkten inte går att 

återskapa. Alltså ligger tyngdpunkten i att produkten fortfarande är i företagets ägo för att detta 

ska vara möjligt.  

 

Vidare gäller det att förflytta ägandet från kunden till det tillverkande företaget, alternativt 

uthyrare för att designändringen ska ha någon nytta. Fortsätter ägandet vara kvar hos kunden 

kommer inte cirkulär ekonomi kunna implementeras helt hos företaget om det så inte gäller att 

kunden i sig har vetskapen om hur produkten ska behandlas då den nått sin end-of-life.  

 
4.2 Processen efter produktens end-of-life 
 
Vid implementering av CE följer även ett stort skifte vad gäller kundhantering och kontakt. I 

enlighet med det linjära mönstret köper kunden produkten och brukar varan och sedan tar eget 

ansvar över vad som sker med produkten då den nått sitt EOL. Med CE ändras denna struktur 

med hjälp av ökad medvetenhet och skifte av ägande. Om produkten inte är tillämpad att 
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hyras/leasas ut bör ett krafttag tas för att informera kunden vad denna kan göra för att behålla 

produkten i det cirkulära flödet. Är däremot produkten lämpad att hyras/leasas ut ska 

affärsmodellen finnas till hjälp att underlätta för kunden så det cirkulära tänket inte blir en 

börda.  

 

Ett exempel kan vara en tvättmaskin där kunden betalar för antalet tvättar eller en månadshyra. 

Går maskinen sönder ska företaget som äger denna kontaktas och reparatörer åtgärdar 

problemet. På så sätt blir det inte en börda för kunden att ändra sitt beteende utifrån den linjära 

strukturen där ägande är det vanligaste. 

 

4.3 Vikten av samarbete och attityd 
 
En reklamkampanj jag har uppmärksammat kommer från Oatly där de på ett unikt sätt 

uppmanar matindustrin att visa sina siffror vad det kommer till koldioxidutsläpp per producerad 

enhet, se figur 4.  

 
Figur 4 – Oaly’s reklamkampanj. 

 
Med hjälp av denna reklam uppmanar Oatly resterande matindustrin att visa sina 

koldioxidutsläpp och indirekt visa om de är hållbara i sin produktion eller inte. Det viktiga i 

denna reklam anser jag inte vara just att de visar sina siffror utan uppmaningen till resterande 

industrin att ta samma initiativ. En ögonöppnare som kan inspirera andra att också bli mer 

hållbara i sin produktion. Inom CE kan en ledande frontfigur för implementering vara 

nödvändigt för att andra att ta inspiration och råd från. Jag ser denna metod inte bara som 

inspirerande för andra företag utan även för kunden. Att skapa medvetande och ge fler 

parametrar att gå på då valet mellan liknande produkter görs då kunden ska göra ett köp är 

positivt. Medvetenheten hos allmänheten ökar kring hållbarhet och finns det parametrar som 
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visar att ett företag är mer hållbart än det andra kan det gynna det hållbara företaget att valet 

går till deras produkt.  

 

En observation som gjorts vid granskning av många svenska tillverkande företag är att fokus 

ligger på hur mycket produkten i sig släpper ut. Exempel på det finns hos fordonsbranschen där 

många skyltar med att framtidens motor är bränslesnål och bidrar till mindre växthusgaser. 

Detta i sig anser jag vara ointressant information till dess att jag får veta vad denna motor 

släpper ut vid tillverkningen. Fokus bör alltså skifta från att endast inkludera produkten i sig i 

hållbarhetsarbetet till att väva in hela produktens livscykel från råvara till produktens EOL i 

företagens hållbarhetsrapporter.  

 

4.4 Affärsmodell  
 
I artikeln Towards the Circular Economy av Ellen MacArthur är just affärsmodellen en av de 

viktigaste delarna att lägga fokus på för att få ett företag att bli cirkulär ekonomiskt. Som 

pooling-managern på Nefab nämnde har de valt att satsa på leasing där kunderna endast 

använder produkten utan att äga den. Modellen leasing är en variant av implementering av 

cirkulär ekonomi, trots att Nefab inte hade av avsikt att satsa på CE.  

 
Att ändra en hel affärsmodell kan verka både skräckinjagande och dyrt. Men för att ligga i 

framkant i hållbart tillverkande anses det vara en nödvändighet. Som tidigare nämnt börjar 

kunden bli mer påläst angående ämnet och med det kommer efterfrågan att öka. Det är en 

tidsfråga innan lagar och regler kommer slå industrin på fingrarna i hållbarhetsarbetet och 

därför är CE ett bra verktyg att implementera för att vara beredd när det väl sker.  

 
4.5 Sammanfattande slutsats 
 
De överläggande viktigaste punkterna att tänka på för företag som önskar implementera CE är 

enligt litteraturen: produktens design, företagets affärsmodell, vad som händer med produkten 

vid sitt EOL, samarbete och attityd.  

 

CE är ett relativt nytt begrepp inom den tillverkande industrin och det finns i dagsläget inte 

många företag som implementerat detta. Troligtvis handlar det om en ekonomisk fråga då 

ändringen av affärsmodellen är ett stort projekt. Det ligger dock i tiden att hitta möjligheter att 

bli mer hållbara i sin produktion och där är CE är ett bra alternativ. Det som kan anses positivt 
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med att begreppet är så pass diffust är att företag kan välja att gå den riktning som passar dem 

just nu, kanske handlar det om att byta ut råvaror till mer miljövänliga eller ändra designen på 

produkten så den enklare kan återanvändas eller återskapas. Att gå över till CE kan ske som en 

process där målet för företaget kan vara att bli mer medvetna och som småningom ändra 

affärsmodellen helt så det blir cirkulär ekonomiskt.  

 

5. Förslag till vidare arbete 
 
Vid arbetets litteraturstudie upptäcktes det att källor som beskriver företag som implementerat 

CE inte fanns. Syftet med mitt arbete har varit att ställa upp de delar som bör behandlas vid 

applicering av CE. Ett förslag till vidare arbete är att göra en mer detaljerad plan för företag att 

tillgå där det förklaras vilka steg som ska genomgås samt ett stöd för affärsmodellsförändringar 

då detta anses vara den mest kritiska delen.  
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Bilagor 
 
Intervjufrågor 

Undersökning  
 
Denna undersökning handlar om fenomenet cirkulär ekonomi med avseende på resurseffektiv 
produktion i tillverkande företag. 
 
Allmänt 
1. Vad innebär begreppet Cirkulär Ekonomi (CE) för er?  
 
2. Anser ni att begreppet är tydligt och applicerbart på er organisation? Om inte, vad bör 
ändras för att det ska bli mer greppbart? 
 
3. Vilka svårigheter/förhinder finner ni i implementering av CE hos er? 
 
4a. Upplever ni att cirkulär ekonomi bidrar till ökad lönsamhet? Inom vilken/vilka aspekter 
ökar den hos er (tid, pengar, miljö, människan, hållbarhet)? Med andra ord vilka resurser 
anser ni kan effektiviseras genom CE? 
4b. Hur mäter ni denna utveckling? Har ni någon statistik ni kan dela med er av? 
 
Kunden 
4a. Vad innebär hållbar utveckling för er? 
4b. Finner ni intresse hos kunden i form av hållbarhet som bidrar till ert arbete med 
hållbarhetsutveckling?  
 
5. Hur löser ni prissättningen på återanvända produkter? Är detta ett problem? 
 
Organisation 
6. Ser ni att hållbarhetsarbete även inkluderar organisationsförändringar? 
 
7. Lägger ni vikt vid produktens design för att uppfylla det cirkulär ekonomiska tänket i och 
med att den ska genomgå fler livscykler? Är det något ni jobbar aktivt med? 
 
8. Begreppet leasing, där ägandet ändras från kund till företag, talas det allt mer om. Tror ni 
att ägandeförflyttning är rätt sätt att gå för att bli mer cirkulär ekonomisk? 
 
9. Hur arbetar ni med effektivisering av tidsåtgången i produktionen?  
 
Cirkulär ekonomi 
 
Cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska på bland annat jordens resurser, energi och 
restavfall. Idag används linjär ekonomi av många industrier där det plockas ut råvara som 
behandlas och som sedan används för att producera en produkt. Denna köps av kunden som 
används till dess ”end-of-life” för att sedan slängas. Idén bakom cirkulär ekonomi är att 
stänga flödet av resurser genom att återanvända, återvinna och återskapa. Material som 
används flödar istället cirkulärt vilket i sin tur bidrar till mindre påfrestning på råvaror och 
minskar restprodukter. 
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