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Sammanfattning 

Tvättmaskinen är en produkt som finns i många hushåll och som slängs för att ersättas 

med en ny trots att den kan vara i så pass bra skick att den endast behöver genomgå 

reparation för att återfå både sin ursprungliga funktion samt en längre produktlivslängd. 

I en värld med växande tryck på såväl resurser och miljö är en transformation mot en 

resurseffektiv och i slutändan cirkulär ekonomi nödvändigt för att säkerställa 

konkurrenskraft samt undvika och förebygga resursbrist. För att finna en lösning på 

detta så har det påvisats att försäljning av tvättmaskiner med leasing som en 

cirkulärekonomisk affärsmodell har både förlängt livslängden och ökat 

resurseffektiviteten. 

En av lösningarna till att uppnå en cirkulär ekonomi kan ligga inom modularisering 

vilket kan ses som ett sätt att minska antalet komponenter hos en produktportfölj och 

samtidigt bibehålla eller öka antalet produktvarianter. Med hjälp utav den vanligt 

använda modulariseringsmetoden ”Modular Function Deployment” kan affärsintressen 

hos leasingföretag påverka modulariseringsprocessen med så kallade ”module drivers”. 

Denna rapport kommer därför titta närmar på begreppet ”module drivers” och 

bestämma de som är mest kritiska för att kunna förlänga livslängden för modulariserade 

tvättmaskiner som säljs med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell. 

Resultatet påvisade att utav tolv standardiserade ”module drivers” var tre stycken 

kritiska för att nå en förlängd livslängd för modulariserade tvättmaskiner. Dessa var 

”maintenance”, ”upgradeability” och ”carry over” för företag med leasing som 

cirkulärekonomisk affärsmodell. 



Abstract 

The washing machine is a product many consumers have in their household and 

which is thrown away to be replaced even though it would be sufficient to repair it to 

both regain the original functionality and a longer product lifespan. 

 

In a world with growing pressure on both resources and environment is a transformation 

towards a resource conservative and in the end circular economy necessary to secure 

competiveness and avoid resource shortages. To find a solution to this, it has been 

shown that selling washing machines with leasing as a circular business model has both 

increased product lifespan and increased resource efficiency. 

 

One solution to circular economy could lie within modularization which can be seen as 

a way to reduce the number of components in a product portfolio and at the same time 

maintain or increase the degree of product variance. With the help of the regularly used 

modularization method “Modular Function Deployment”, the business interests of 

leasing companies can affect the modularization process with so-called “module 

drivers”. This report will therefore look closer on the term “module drivers” and 

conclude with are the most critical ones for extending the lifetime for modularized 

washing machines which is sold with leasing as a circular economic business model. 

  

The result showed that out of twelve standardised “module drivers” was three of them 

critical for achieving an increased lifespan for modularized washing machines. These 

was “maintenance”, “upgradeability” and “carry over” for companies with leasing as a 

circular business model. 
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en beskrivning av vad rapporten innehåller, vad som lett fram till 

forskningsfrågan och hur frågeställningen definierats, men även vilka avgränsningar 

som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle konsumeras det stora mängder produkter vars produktlivslängd är 

längre än tiden de faktiskt används (Baldé, 2015). Tvättmaskinen är ett exempel på just 

en sådan produkt. Idag är det vanligt att man köper en tvättmaskin och använder den 

till dess att den antigen upplevs för gammal/omodern, eller att någon del gått sönder. 

Det är vanligt att köpa en ny tvättmaskin om den gamla gått över garantitiden och har 

gått sönder, istället för att reparera den, även om det endast skulle vara en enda 

komponent som skulle behöva bytas för att bibehålla tvättmaskinens funktion, vilket är 

ett problem.  

För att anpassa problemformuleringen till både ämnets område ”resurseffektiv 

produktion i tillverkande företag” samt att hålla sig inom ett omfång av en 

kandidatexamensuppsats så tillämpas även begreppen cirkulärekonomi och leasing. 

1.2 Forskningsfråga och problemställning 

Följande forskningsfråga har utformats: 

 

Vilka ”module drivers” är kritiska för att förlänga livslängden hos en modulariserad 

tvättmaskin som säljs med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell? 

 

För att besvara forskningsfrågan är det relevant att även veta vilka delar som kommer 

behöva eller kunna uppgraderas, bytas, samt att veta vilka de kritiska faktorerna för 

”module drivers” är om man ska förutsätta en leasingaffärsmodell för tvättmaskiner i 

kontext av en cirkulär ekonomi. 

 

1.3 Avgränsningar 

Några avgränsningar av rapporten har gjorts för att minska bredden och omfattningen. 

Rapporten kommer att utgå ifrån en teoretisk modularisering av en tvättmaskin, där 

tvättmaskinen är uppbyggd av flertalet moduler som tagits fram med hjälp av ”module 

drivers”. Eftersom de finns få exempel på verkliga tvättmaskiner som är helt 

modulariserade kommer rapporten ta del av en teoretiskt modulariserad tvättmaskin 

från en tidigare rapport (Michelsson R., 2015).  

Det finns många metoder för att modularisera produkter på så denna rapport kommer 

utgå ifrån den vanligt använda ”Modular Functional Deployment”-metoden. I detta 

arbete kommer fokus ligga på företags affärsintressen så endast det tredje steget i 
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”Modular Functional Deployment”-metoden kommer undersökas. Kundens önskemål 

på produkten eller de tekniska utmaningarna kring den tänkta modulariseringen 

kommer inte värderas direkt. 

Rapporten förhåller sig till en cirkulärekonomisk affärsmodell av leasing där 

tillverkaren ”leasar” tvättmaskinen till en privatperson som är konsumenten. I denna 

modell görs, utöver definitionen för ett leasingavtal, även antaganden att serviceavtal 

för reparation och underhåll ingår liksom att ansvar för driftkostnader som elektricitet 

och vatten tillfaller tillverkaren av tvättmaskinen och inte den som använder maskinen 

under leasingen. 

2 Metod 

Här förklaras hur metoden för att besvara forskningsfrågan ser ut. Ett frågeformulär, 

som används för att ta fram ”module drivers” i en ”Modular Indication Matrix”, 

kommer att modifieras och därefter användas för att bestämma de sökta ”module 

drivers” som besvarar forskningsfrågan. För att kunna värdera ”module drivers” efter 

formuläret kommer en litteraturundersökning behövas göras för att ge underlag för 

analysen. Därefter skall själva analysen genomföras för att bestämma i vilken grad 

respektive ”module driver” passar de affärsintressen som finns och om det förlänger 

livslängden på tvättmaskiner. De mest tydliga och nödvändiga ”module drivers”, för en 

tvättmaskin under leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell, kommer presenteras 

som ett resultat, diskuteras och slutligen sammanfattas i en slutsats. 

 

2.1 Metod för värdering utav module drivers 

Forskningsfrågan innehåller flera perspektiv som alla enskilt kan påverka 

affärsintressen och som därför måste värderas för den modulariserade tvättmaskinen. 

De ”module drivers” som identifieras måste passa de affärsintressen som finns i en 

cirkulärekonomisk affärsmodell, men även den mer specifika affärsmodellen leasing. 

Eftersom leasingmodellen är en del utav en cirkulärekonomi kommer de undersökas i 

ett sammankopplat perspektiv. Därför blir det rimligt att studera områdena leeasing och 

cirkulärekonomi tillsammans för att fastslå vilka ”module drivers” som passar både det 

cirkulärekonomiska perspektivet och leasingperspektivet. En sammanvägning utav 

dessa ”module drivers” kommer kunna motsvara de sökta för den cirkulärekonomiska 

leasingmodellen som ryms inom avgränsningarna för rapporten.  

För att värdera och ta fram vilka som är potentiellt kritiska ”module drivers” används 

ett modifierat MIM-frågeformulär var syfte är att stödja framtagandet utav ”module 

drivers”. Formuläret kommer inte ges till någon utomstående utan är ett internt verktyg 

för framtagandet utav ”module drivers” i enlighet med metoden för ”Modular 

Functional Deployment”. Det ursprungliga formuläret används som ett hjälpmedel för 

att bestämma ”module drivers” för enskilda delar eller moduler, men den modifieras i 

denna metod för att analysera tvättmaskinen som en helhet. Hur formulär som kommer 

användas ser ut visas i figur 1. 
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Figur 1. Modifierat MIM-frågeformulär baserat på (Erixon G, 1998). 
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Formuläret används som underlag för att kunna värdera enskilda ”module drivers” 

relevans för de två olika perspektiven affärsmodellen och förlängd livslängd. De olika 

färgkoderna representerar de olika perspektiven och genom ett kryss i en färgkodad ruta 

representeras dess relevans. Saknas kryss så innebär det att det inte har någon koppling 

över huvud taget. 

Genom att först värdera alla, ur litteraturstudien definierade, ”module drivers” emot det 

cirkulärekonomiska perspektivet och livslängdperspektivet kan relevanta ”module 

drivers” fås. Dessa värderas i frågeformuläret enligt standardmetoden för ”MIM” med 

en viktad fyrgradig skala som 9 (= stark), 3 (= mellan), 1 (= svag) och 0 (= saknar 

koppling) efter vikten av respektive anledningar för att vara en ”module driver” (Erixon 

G, 1998). Denna irreguljära skala används för att stödja identifikationen av riktigt starka 

drivkrafter. 

För att försäkra sig att den generella tillämpningen av ”MIM”-frågeformuläret på 

modulariserade tvättmaskiner i denna metod inte får fram ”module drivers” som bara 

passar produkten som helhet, men inte är praktiskt tillämpningsbara på en betydande 

andel komponenter, kan även ett sista steg tilläggas i metoden. De ”module drivers” 

som fås fram utav med hjälp av det modifierade ”MIM”-frågeformuläret ska även vara 

tillämpningsbara på ett flertal viktiga komponenter i tvättmaskinen. 

 

2.2 Metod för litteraturundersökningen 

För att besvara frågeställningen har ett teoretiskt fokus valts, dels för att empiriskt 

arbeta fram en modulariserad tvättmaskin skulle kräva betydande resurser, men även 

för att hålla det inom ramarna för rapportens omfång. Således kommer litteraturkapitlet 

utgöra en central del för arbetet eftersom den kommer ligga till grund för analysen och 

värderingen utav respektive ”module driver” i det modifierade MIM-frågeformuläret. 

I kapitel 3.1 kommer en teoretisk litteraturundersökning göras som tar avstamp i 

metodiken för modularisering utav produkter. Där kommer en vanligt använd metod 

för modularisering undersökas, hur olika företagsintressen påverkar utvecklingen utav 

modulerna, vilka ”module drivers” som vanligen används och vad de står för. Därmed 

fås en metod som kan användas för att få fram de ”module drivers” som 

frågeställningen söker samt att intressanta ”module drivers” definieras. 

Med utgångspunkt i de framtida utmaningarna för företag och samhället undersöks i 

3.2 hur företag genom att vara resurskonservativa och arbeta med cirkulär ekonomi kan 

använda verktyg och metoder för att återvinna värde, samt vara mer miljövänliga. 

Viktiga begrepp som ”återtillverkning” och ”återvinning” undersöks och definieras 

samt vilka krav cirkulär ekonomi ställer på företags affärsmodeller studeras. Detta är 

nödvändigt för att leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell ska kunna definieras. 

I 3.3 kommer den cirkulärekonomiska affärsmodellen leasing definieras och förklaras, 

hur leasing kan passa in i den cirkulära ekonomin undersöks samt hur affärsmodellen 

påverkar företags affärsintressen. Genom att identifiera företags incentiv och 
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affärsintressen kommer ”module drivers” senare i analysen kunna fås fram för 

tvättmaskiner som säljs med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell. 

Eftersom en del utav frågeställningen är att ta reda på om livslängden för tvättmaskiner 

kan förlängas måste tvättmaskiners livslängd utforskas vilket görs i 3.4. Där kommer 

också begreppet livslängd definieras och undersökas. Det förväntas att de hinder som 

finns för att förlänga tvättmaskiner hittas och möjliga generella åtgärder kan fås fram. 

I 3.5 kommer sedan den tekniska utvecklingen utav tvättmaskiner granskas och hur det 

påverkar livslängden hos tvättmaskinen över tid. Således kan behovet för tekniska 

uppdateringar av tvättmaskiner fastställas. 

Slutligen kommer 3.6 undersöka och hitta de kritiska komponenter som orsakar haveri 

samt dessa kommer knytas till livslängden för tvättmaskiner som undersöktes i 3.4 och 

cirkulärekonomin från 3.2. Således fås kunskap om de enskilda delarna så att de 

viktigaste ”module drivers” relevans kan identifieras för enskilda moduler. 

 

2.3 Metod för analysen 

Analysen kommer göras med stöd utav litteraturundersökningen. Först identifieras 

”module drivers” för den leasingspecifika cirkulärekonomiska affärsmodellen med 

hjälp utav frågeformuläret i 4.1, motsvarande formulärets första färgkodade kolumn. 

Därefter testas dessa i 4.2, motsvarande frågeformulärets andra färgkodade kolumn, 

mot dess positiva påverkan på livslängden.  

Därmed kommer frågeformulärets två kolumner vara ifyllda och de kritiska ”module 

drivers” kan isoleras. Frågeformuläret är starkt viktat för att det skall vara tydligt vilka 

”module drivers” som är kritiska enligt metoden för ”Modular Functional 

Deployment”. En kritisk ”module driver” bör i frågeformuläret ha stark koppling till 

förlängd livslängd men även en stark koppling till perspektivet av den 

cirkulärekonomiska leasingmodellen.  

Slutligen i 4.3 undersöks de kritiska module drivers relevans för olika komponenter för 

att fastställa att de är relevanta för en betydande andel utav delarna. Här kan eventuella 

konflikter mellan ”module drivers” också lösas om sådana uppkommer. 

 

3 Litteraturundersökning för modulariserade tvättmaskiner i en 

cirkulärekonomiskt leasingmodell 

Litteraturundersökningen finns för att ge de centralt bakomliggande kunskaperna 

nödvändiga för att kunna besvara frågeställningen. Genom att undersöka 

cirkulärekonomi, och hur leasing som affärsmodell kan fungera i dess kontext, kan 

påverkan på ”module drivers” senare tas fram i analysdelen. Vidare undersöks hur 

tvättmaskiners livslängd begränsas ur ett såväl ekonomi-teoretiskt och tekniskt 
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perspektiv med syfte att knyta an till leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell samt 

ligga till grund för framtagandet utav de eftersökta ”module drivers” i frågeformuläret. 

 

3.1 Metodik för modularisering 

Modularisering är ett svårdefinierat begrepp, med olika innebörd beroende på litteratur, 

men utgör i grunden en metod för att ta fram en bred variation av produkter genom att 

kombinera en begränsad mängd moduler. Syftet med modularisering är ett modernare 

arbetssätt för företag att hantera kunders behov av produktvariation och samtidigt 

upprätthålla effektivitet när det kommer till kostnader, kvalitet och ledtider samt till att 

upprätthålla en hög grad av standardisering och rationalisering i affärsleden. 

Modularisering är därmed en balans mellan dessa motsägande intressen hos företag i 

en konkurrensutsatt miljö (Miller & Elgård, 1998). 

En sätt att modularisera är med ”Modular Function Deployment” (MFD) och vilket är 

en metod för att kunna utveckla en modulär produktarkitektur inom ett företag. 

Metoden innebär att en projektgrupp, som bör vara tvärfunktionell, (Lange & Imsdahl, 

2014) arbetar ihop och representerar respektive ansvarsområde som ”Kundens röst”, ” 

Ingenjörens röst” och ”Företagets röst”. Tvärfunktionaliteten gynnar fokusering av 

projektet samt att det ger en bredare kunskap till gruppen. Man refererar till dessa 

personer som jobbar med respektive område för ”rösten av X” där ”X” symboliserar 

respektive område.  

 

Figur 2. Modular function deployment förklarad med ett simpelt s.k. flowchart. Anpassat från 

(Lange & Imsdahl, 2014). 

Kundens röst definierar hur produkten utformas med hjälp av att värdesätta kundens 

vilja och utgör första steget i ”MFD”-metoden. Dessa viljor kan behöva begränsas och 

korsas därför med produktegenskaper i en matris kallad ”Quality Function 

Deployment” eller ”QFD”. Denna matris visar vilka egenskaper som påverkar specifika 

kundkrav. 

Ingenjörens röst talar för att översätta kundens krav och produktegenskaper till tekniska 

lösningar och är därmed andra steget i ”MFD”. Detta utvecklas i en matris vid namnet 

”Design Property Matrix eller ”DPM”. Med denna matris kan man kvalitativt få en 

förståelse för vilka tekniska lösningar som kan grupperas in till moduler genom att 

simplifiera produktarkitekturen. 
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Därefter kommer företagets röst, vilket är tredje steget, där konceptet granskas ur både 

produktsynpunkt men även ur företagets affärssynpunkt som helhet. Det är i detta steg 

värderingen utav ”module drivers” görs. För att underlätta denna värdering och göra 

den mer systematisk kan en så kallad ”Modular Indication Matrix” (MIM) sättas 

samman och det är denna matris som är hjärtat i själva MFD-metoden. För att stödja 

framtagandet utav MIM har ett MIM-frågeformulär tagits fram som ett verktyg i det 

arbetet genom att hjälpa till att undersöka varje ”module drivers” relevans för varje sub-

funktion för produkten (Erixon G, 1998).  

Efter det tredje steget i MFD-metoden finns det till sist plats för utvärderingar, steg 

fyra, och förbättringar, steg fem, innan man har fått en komplett framtagen modulär 

produktarkitektur. 

En vidareutveckling kan göras av dessa matriser som kan placeras i en serie av matriser 

som summeras under namnet ”Product Management Map” eller ”PMM” som visas i 

figur 2 (de Kwant, 2014). Kartan är en beskrivning av metoden MFD där processen mer 

kvalitativt åskådliggörs.  

 

Figur 3. Strukturen för processen Product Management Map (”PMM”) (de Kwant, 2014). 

Modulariserade produkter har således ett antal designmässiga och strategiska mål som 

behöver uppnås utifrån hur modulerna är designade i det tredje steget av ”MFD”-

metoden. Detta görs med så kallade ”module drivers” som skall spegla företags tre olika 

affärsstrategiska discipliner: ”Operational Exellence”, ”Product Leadership” och 

”Customer Intimacy” som visualiseras i figur 3. ”Module drivers” förklarar alltså 

strategiska affärsavsikten för tekniska lösningar och moduler inom en modul arkitektur. 
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Figur 4. De tre disciplinerna och vad de representerar (Lange & Imsdahl, 2014). 

Inom dessa tre discipliner finns det totalt tolv olika ”module drivers”, egenskaper som 

modulen ska försöka inneha för att uppnå företagets affärstrategisa mål med produkten 

(Lange & Imsdahl, 2014). Dessa ”module drivers” härstammar från utvecklingen av 

MFD, där en undersökning gjordes för att bestämma vilka heuristiker som 

produktdesigners använde sig av vid konstruktion av moduler. Det summerades 

slutligen till tolv olika ”module drivers” (Östgren B, 1994) (Erixon G, 1998): 

 

Product Leadership: 

 ”Technical Evolution” – Ger en strategi för att snabb kunna reagera på 

utvecklingen av tekniken som drivs av ”krafter” utanför företaget. Den 

fokuserar på delar som är under snabb förändringar som resultat av ändrade 

kundkrav eller teknologiskiften under produktlivscykeln. 

 ”Planned Design Changes” – Innebär en strategi att isolera delar som behöver 

möta nya kundbehov eller förändringar vid planerade tidpunkter och därför 

förenklar utvecklingsprojekt för produktplattformen. 

Operational Excellence: 

 ”Carry Over” – En del eller ett delsystem utav en produkt som högst troligen 

inte är med om större designförändringar kan ”föras över” mellan generationer 

och återanvändas med denna strategi. Detta kan resultera i längre livslängder 

för vissa komponenter. 

 ”Common Unit” – En hög grad av anpassning kräver många produktvarianter. 

Dock är det möjligt att ha delar eller delsystem som kan användas för hela 

produktsortimentet eller stora delar av det. Det ger alltså att en strategi som 

säger att en sorts modul ska försöka kunna användas flera olika 
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produktvarianter samtidigt. Detta kommer öka volymen utav en viss sorts 

komponenter och kombineras fördelaktigt med ”Carry Over” i samma modul. 

 ”Process Organization” – Vid tillverkning av en samling produkter och dess 

komponenter så syftar denna strategi till att gruppera tillverkningsprocesser 

som liknar varandra inom samma modul för att uppnå organisatoriska eller 

tillverkningsmässiga fördelar så som att kunna utnyttja specialiserade 

processer, lägre ledtider eller pedagogisk montering.  

 ”Separate Testability” – Innebär en strategi för kunna testa vissa moduler innan 

den levereras för slutmontering. Detta kan bidra till en markant förbättring av 

kvalitéten genom huvudsakligen lägre återkopplingstid om kvalitetsproblem 

finns. Fallstudier har visat att omarbete har minskat för moduler med ”Separate 

Testability” med 37-75 % med en median på 56 %. 

 ”Supplier Availability” – Istället för att köpa individuella delar från 

underleverantörer så bygger denna strategi på att låta leverantörer som 

specialiserar sig inom området ansvara för vissa delsystem. Detta är känt som 

”Black-box engineering” och man ger alltså totalt ansvar till leverantören för 

tillverkning, utveckling och kvalité av en modul. Detta ger logistikfördelar och 

leverantörstruktur-fördelar.  

 ”Recycling” – Innebär en strategi som ska bestämma hur farliga respektive 

homogena material ska återvinnas. Material som är miljömässigt farliga eller 

material som är enkla att återvinna bör hållas separat i olika moduler för att 

underlätta demontering och återvinning av modulerna.  

Customer Intimacy: 

 ”Different Specification” – För att kunna hantera produktvariation och 

anpassning effektivt talar denna strategi för att isolera produktvariation inom ett 

fåtal moduler för att variationen inte ska behöva påverka hela produkten. Det är 

fördelaktigt att göra variationsanpassningen så sent i produktionskedjan som det 

går för att förbättra lagerbesparingar, kundservice och ge en lägre totalkostnad. 

 ”Styling” – Eftersom vissa produkter kan influeras av trender och mode så krävs 

att sådana moduler som är visuellt tydliga bör vara estetiskt attraktiva och enkla 

att förändra utseendet för. 

 ”Maintenance” – En strategi som syftar till att konstruera moduler som behöver 

underhåll och service på ett sätt som gör att de lätt kan bytas ut eller underhållas 

för att underlätta service. 

 ”Upgradability” - En strategi som innebär att moduler konstrueras på ett sätt 

som möjliggör eventuella uppgraderingar i framtiden för att kunna förlänga 

produktlivslängden eller öka funktionalitet. 
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Det finns dock komplikationer mellan vissa module drivers och flertalet konflikter kan 

uppstå (Lange & Imsdahl, 2014). För att lösa sådana konflikter kan man dela upp en 

modul i flera tekniska lösningar. Exempel på sådana konflikter är: 

 Carry Over – Technical Evolution, där konflikten uppstår eftersom Carry Over 

strävar efter att behålla samma design medan Technical Evolution strävar efter 

att utveckla designen. 

 Carry Over – Planned Design Changes, där konflikten uppstår återigen då Carry 

Over försöker undvika förändringar och Planned Design Changes strävar efter 

precis motsatsen.  

 Carry Over – Styling, har en konflikt som uppstår eftersom Styling omfattar en 

variation av produkter (exempelvis olika färger) och där Carry Over stävar efter 

att behålla tidigare design.  

 Common Unit – Styling, har likaså en konflikt som uppstår då Common Unit 

strävar efter låg varians medan Styling syftar till motsatsen. 

 Common Unit – Different Specification, där konflikten uppstår för att man med 

Common Unit söker så få produktvarianter som möjligt medan Different 

Specification är en strategi som indikerar hög varians. 
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3.2 Resurseffektiv tillverkning och cirkulär ekonomi 

Konsumtion utav varor fodrar resurser under produktens livslängd och miljöpåverkan 

associerade till resurskonsumtionen är en ständigt intressant fråga för såväl företag som 

lagstiftare. I en värld med växande tryck på såväl resurser och miljö är en 

transformation mot en resurseffektiv och i slutändan cirkulär ekonomi nödvändigt för 

att säkerställa konkurrenskraft samt undvika och förebygga resursbrist. I och med att 

konsumenter och lagstiftares medvetenhet ökar kommer större krav ställas på att företag 

anpassar sig. Att vara väl förberedd och ligga i framkant gällande resurseffektivitet kan 

vara av stor vikt (European Commission, 2012).  

För att uppnå en hög resurseffektivitet krävs en cirkulär ekonomi som till skillnad från 

traditionell linjär konsumtion av typ; ”ta, tillverka, släng”, fokuserar på underhåll, 

återanvändning, återtillverkning och återvinning, se figur 4. Tvättmaskiner idag 

återvinns vanligtvis vid slutet av sin livscykel men mindre än 10 % återtillverkas. Med 

återtillverkning kan potentiellt upp till 60 % av materialkostnaderna besparas per 

tvättmaskin och det kan generera materialkostnadsbesparingar motsvarande 12 % utav 

kostnaderna för insatsmaterialet för hela industrin även i ett övergångscenario till en 

cirkulär ekonomi. Således kan det finnas potentiella ekonomiska vinster av betydande 

storlek även för enskilda aktörer inom tillverkningsindustrin för tvättmaskiner (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013).  

 

Figur 5. Beskrivning för hur en cirkulär ekonomi fungerar (Ellen MacArthur Foundation, 

2013). 

  



 12  

De fyra begreppen underhåll, återanvändning, återtillverkning och återvinning kan som 

cirkulärekonomiska begrepp beskrivas som (King & Ijomah, 2004): 

 Underhåll – att genom reparation eller service förlänga livslängden. Detta 

behåller mest värde för minst kostnad ur ett energiperspektiv. 

 Återanvändning – användning utav produkten en gång till i en ny situation efter 

att den förlorat sitt syfte i den föregående situationen. Det behåller mer energi 

och värde än återtillverkning, men mindre än underhåll. 

 Återtillverkning – använda komponenter eller delar återställs till minst 

originaltillverkningsprestanda ur kundens perspektiv och som samtidigt kan ges 

garantier likvärdiga nya produkter. Trots att den återställer originalprestanda 

kräver det mer energi än återanvändning. 

 Återvinning – En serie aktiviteter där slängt material är uppsamlas, sorteras, 

processernas och återanvänds i produktionen utav nya produkter. Den samlar 

upp minst värde och energi genom att bara fånga materialvärdet. 

Det konstateras också att underhåll och reparation oftast är det enklaste sättet att 

förlänga livslängden och kräver minst energi. Ofta hindras det utav att tillverkare 

avsiktligt gör det svårt att reparera och implementerar planerad föråldring i förtid. 

Återtillverkning gynnas utav att produkterna görs enkla att byta ut komponenter hos 

och att äldre komponenter kan återanvändas i nyare produkter (King & Ijomah, 2004). 

Återtillverkning och återanvändning är en speciellt önskvärd process för komponenter 

med låga haverifrekvenser med potential för långa livscykler eftersom det konserverar 

det adderade värdet som produkten har fått under design och tillverkningsprocessen i 

stället för att återvinnas, som endast återtar naturresurserna (Steinhilper, 1998). Således 

kan återtillverkning eller återanvändning ge enskilda komponenter mycket längre 

livstid än en produkt enskilt har. Återtillverkning utav tvättmaskiner hos Electrolux AB 

har visat sig vara både ekonomiskt och miljömässigt försvarbart (Sundin & Bras, 2005). 

För att kunna ta tillvara på resurser genom att en produkt eller komponenter genomlever 

flera livscykler krävs en affärsmodell med en sluten försörjningskedja där produkten, 

eller delar av produkten, naturligt kan komma tillbaka till tillverkaren så den kan 

återvinnas, återtillverkas eller återanvändas och på så sätt åter nå marknaden, vilket 

affärsmodellen ”leasing” kan uppfylla (Asif, 2011). 

 

3.3 Leasing som en cirkulärekonomisk affärsmodell 

Leasing är ur ett juridiskt perspektiv komplicerat (International Financial Reporting 

Standards, 2010) men kan förenklat sammanfattas som att under ”leasing” tillhör 

ansvaret utav produkten tillverkaren, men används utav konsumenten fritt i utbyte mot 

en kostnad exempelvis en gång i månaden. Därmed säljer företaget en tjänst istället för 

en produkt med det underliggande antagandet att det är själva tjänsten konsumenten 

efterfrågar och inte den fysiska produkten. Kunden vill ha tillgång till att tvätta kläder 

och har egentligen inget direkt intresse av att äga själva tvättmaskinen. Eftersom 
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tillverkaren/försäljaren äger produkten tillfaller ansvarar för underhåll, reparation, 

kontroller och driftskostnader på dem i den cirkulärekonomiska affärsmodellen som 

undersöks här. Således följer service drift och underhåll med tjänsten. 

Eftersom detta ansvar för reparation och underhåll finns för ägaren ger det incentiv till 

att effektivisera produkten och försöka hålla den i bruk så längre som möjligt med en 

längre livslängd (Tukker, 2004). Detta eftersom ju längre produkten finns i användning 

av kunden, desto bättre avkastning fås för företaget på investeringen i tillexempelvis en 

tvättmaskin. Eftersom kunden inte är bunden till den fysiska produkten kan 

tillverkaren/försäljaren också bli tvungen att kontinuerligt uppdatera produkten så att 

kunden inte säger upp avtalet för att få en ny tvättmaskin. Därav ger affärsmodellen 

leasing en möjligheten för kunder att ta del utav effektivitetshöjningar hos nya 

tvättmaskiner, speciellt då uppgraderingar ligger närmare tillhands när produkten 

fortfarande ägs utav producenten (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

Man ser alltså att leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell ger incentiv som leder 

till en mer cirkulär ekonomi, högre resurseffektivitet och längre livslängder hos 

produkten. Mycket riktigt har också praktisk erfarenhet av tvättmaskiner sålda under 

leasing visat att affärsmodellen gav resurssparande, det förenklade återtillverkning och 

förlängde även tvättmaskinens livslängd (European Parliament, 2012). 

 

3.4 Tvättmaskiners livslängd 

Livslängden för en tvättmaskin är i genomsnitt 10-12 år men kan variera mycket och 

ca 30 % av alla tvättmaskiner på marknaden har någon gång blivit underhållen eller 

reparerad, vilket då även inkluderar en stor andel yngre och nyare tvättmaskiner (Suljug 

& Hillensted, 2007). Således är servicegraden och reparationsgraden under en livstid 

antagligen betydligt högre än 30 % då reparationsbehovet ökar med åldern. 

En teoretisk studie på den optimala livstiden för en tvättmaskin ur en miljösynpunkt 

visar att en livslängd på 21 år skulle ge den maximala besparingen på miljön innan 

miljökostnaderna för drift, på grund av föråldrad teknik, gör att påverkan ökar jämfört 

med en ny (Skelton & Allwood, 2013). Eftersom det är betydligt mer än 

snittlivslängden för tvättmaskiner finns det en stor potential för miljöbesparingar. 

För att kunna identifiera hur livslängden på tvättmaskiner kan förlängas är det viktigt 

att veta varför livslängden begränsas idag. Inom ekonomistyrning ser man att 

livslängden på en investering i en maskin begränsas utav tre olika sorters livslängd (Ax, 

et al., 2009): 

 Den ekonomiska livslängden, tiden under vilket det är ekonomiskt försvarbart 

att använda apparaten. Är en ny maskin billigare att byta till bör den äldre 

maskinen inte användas längre. 

 Den tekniska livslängden begränsar när drift och underhållskostnaderna gör det 

ohållbart att behålla apparaten, exempelvis när reparationskostnaden uppfattas 

som för hög. 
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 Den fysiska livslängden, vilket är när tvättmaskinen inte längre fysiskt är 

användbar längre och därmed bortom möjligheten att repareras. 

Definitionsmässigt kan den ekonomiska eller tekniska livslängden aldrig vara 

längre än den fysiska då en oreparerbar maskin inte kan ge intäkter och därmed 

aldrig kan bli ekonomisk försvarbar att ha kvar och aldrig kan återfå funktion 

utan att ersättas med en ny. 

Sambandet mellan ekonomisk, teknisk och fysik livslängd är komplex och kan ha 

innebärande beroenden eller överlappa varandra beroende på produkt. Speciellt teknisk 

och ekonomisk livslängd har i många fall överlappande betydelse (King & Ijomah, 

2004). 

I 82 % av alla tvättmaskiner i Storbritannien byttes ut för att tvättmaskinen var trasig 

eller opålitlig och 41 % ersatte en produkt som var mindre än 6 år gammal (Waste & 

Resources Action Programme, 2014). Således livslängden variera kraftigt hos 

tvättmaskiner och havererade komponenter är en huvudorsak till att tvättmaskiner byts 

ut. 

 

3.5 Tvättmaskiners tekniska utveckling 

Trots att tvättmaskiner är en mogen produkt sker teknisk utveckling som kan vara 

relevant att ta hänsyn till när tiden i bruk ökar. Den tekniska utvecklingen av 

energieffektivitet är utav betydelse eftersom relativa driftskostnader ökar när 

tvättmaskinen blir äldre så uppgraderingar under livslängden är ett bra sätt sänka 

kostnaderna för att operera maskinen (Stamminger, et al., 2005). Energieffektiviteten 

ökar med snitt 1.9 % per år (Devoldere, et al., 2006). För en genomsnittlig tvättmaskin 

med energiklass A härrör 67 % utav den totala miljöpåverkan från användarfasen där 

elektricitetkonsumtionen står för mer än 96 % utav denna, enligt beräkningar gjorde 

med ”Eco-indicator 99”-metoden. Således är vattenbesparande tvättmaskiner utav 

marginell betydelse för miljön jämfört med tvättmaskiner i samma energiklass 

(Devoldere, et al., 2006).  

Tvättmaskiner med förlängd livslängd gynnas utav uppdateringar som ger 

energibesparingar efter ett antal år i bruk. Lyckligtvis är energisparande funktioner så 

som effektivare tvättprogram, viktdetektorer och automatiska tvättmedelsdoserare 

vanligtvis mjukvaruteknik, elektronik och sensorer som kan gå att integrera efter 

tillverkning utan att substantiellt förändra maskinen. Därmed finns det en möjlighet för 

energieffektivisering utan att behöva byta ut hela maskinen (Ellen MacArthur 

Foundation, 2012). Modularisering förenklar utförande av service och möjliggör 

utveckling utav nya komponenter utan att behöva förändra andra komponenter (Scania 

AB, 2009). Således är modularisering ett sätt att effektivt möjliggöra uppdateringar 

utan att behöva lansera en ny modell. 
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3.6 Känsliga komponenter för haveri i tvättmaskiner 

Undersökningar utförda av tillverkare, reparationsindustrin och ”social enterprises” 

identifierar följande kritiska delar som känsliga för slitage och haveri (Waste & 

Resources Action Programme, 2011) (RREUSE, 2013): 

 Dörrtätningen 

 Inflödes och utflödesslangar 

 Värmeelement (speciellt där hårt vatten finns med hög halt av kalk) 

 Trumlagren 

 Motorer om de har borstar 

 Tvättmedelslådan 

 Tätningen för pumpen 

 Elektroniska styrkortet 

En gemensam slutsats som dras är att enskilda kritiska komponenter huvudsakligen 

ligger bakom haverier. Samtidigt saknas det manualer, delar till överkomligt pris och 

design som möjliggör reparation, vilket försvårar eller omöjliggör reparation och i vissa 

fall till och med gör det farligt att reparera på grund av exponering utav elektroniska 

komponenter. Möjligheterna för förlängning utav produktens livslängd är idag också 

begränsad av att andrahandsmarknaden är svag, reparationer är dyra, 

kostnadsstrukturen och standardiseringsgraden för reservdelar är dålig och det saknas 

en marknad för reservdelar, detta trots att det teknologiska framstegen är små för 

produkten (Stahel, 1992).  Genom att byta ut vissa av dessa delar innan de går sönder 

skulle livslängden därmed förlängas. 

Samtidigt visar accelererad livstidssimulering på tvättmaskiner att till exempel motorn 

i vissa fall uppehöll hög kvalitet efter 30 års simulering och att växellådor uppehöll god 

kvalitet vid testets slut efter 38 år (Randall, et al., 2010). Därmed verkar det skilja sig 

mellan fall till fall när tvättmaskinens komponenter går sönder där vissa kan operera 

betydligt längre än den genomsnittliga livslängden, medan vissa komponenter praktiskt 

taget aldrig verkar orsakar haveri så som växellådan. 

4 Analys  

I analysdelen identifieras de kritiska module drivers. Vilka de är, hur module drivers 

kopplas till den cirkulärekonomiska och leasingbaserade affärsmodellen samt hur de 

identifierade module drivers påverkar livslängden av tvättmaskiner undersöks med 

hjälp utav det modifierade MIM-frågeformuläret med litteraturstudien som stöd. Varje 

module driver i frågeformuläret kommer analyseras i nedstigande ordning. Slutligen 

testas de olika module drivers relevans för olika komponenter för att bekräfta att de 

identifierade module drivers är relevanta för ett betydande antal komponenter för att 

validera analysen. 
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4.1 Module drivers för den cirkulärekonomiska leasingmodellen 

I det modifierade MIM-frågeformuläret kan de två första module drivers, ”Technical 

Evolution” och ”Planned Design Changes”, konstateras vara relaterade till 

teknikutveckling. Tvättmaskinen är en tekniskt mogen produkt och genomgår därför 

inte stora teknikskiften utan verkar snare vara utsatt för små och långsamma 

förbättringar utav energieffektivitet som är 1.9 % per år. Detta måste nog betecknas 

som en liten teknisk utveckling och inte ett teknikskifte. Ur perspektivet av den 

cirkulärekonomiska leasingmodellen verkar dessa module drivers sakna tydlig 

relevans. 

För att återtillverkning, som är ett viktigt koncept inom cirkulär ekonomi, skall komma 

till nytta för ett företag bör äldre komponenter kunna återanvändas i nyare produkter 

samt att detta byte är enkelt att göra. Att kunna använda komponenter från äldre 

produktdesign i en nyare passar mycket starkt in på module drivern ”Carry Over”. 

Därmed finns det en stark anledning till att välja den module driver ur ett 

cirkulärekonomiskt perspektiv. För just tvättmaskiner har återtillverkning i praktiska 

fall visat sig fungera och kan därför ses som en rimlig väg för tvättmaskinstillverkande 

företag att gå om de strävar efter en mer cirkulärekonomisk affärsmodell. Ingenting i 

själva leasingdelen utav affärsmodellen verkar kräva ”Carry Over” men om man vill 

arbeta med återtillverkning som en del av en cirkulär ekonomi finns det starka skäl att 

välja ”Carry Over” som en module driver. 

”Common Unit” skulle kunna vara en fördelaktig module driver ur ett 

cirkulärekonomiskt perspektiv. Ett problem med tvättmaskiner som identifierats är att 

reparation är svårt att göra på grund utav den låga standardiseringsgraden bland 

tvättmaskiner. Att använda sig av gemensamma komponenter eller moduler i flera 

produktvarianter skulle kunna underlätta reparation. Dessutom innehåller de flesta 

tvättmaskiner samma sorts komponenter. Man kan därmed konstatera att de flesta 

funktioner skulle kunna vara desamma hos olika produktvarianter utav tvättmaskiner. 

Den module drivern förstärker även ”Carry Over” eftersom det möjliggör att en 

återtillverkad komponent som förs över till en ny generation skulle kunna passa i 

många, eller rent utav alla, produktvarianter och inte bara en. Slutligen kan det 

konstateras att reparation är fördelaktigt för en leasingmodell och reparation kan bli 

enklare att utföra med högre grad av standardisering av delar. Delar utav anledningarna 

att välja denna module driver bygger på att ”Carry Over” också väljs. Separat är nyttan 

mer begränsad. Reparationer kommer också kunna utföras enklare utav leasingföretag 

även utan denna module driver så nyttan kan ifrågasättas. Den kommer därmed inte 

värderas till det högsta steget i den viktade skalan. 

”Process Organisation” är relaterat till tillverkningsprocesser som montering, minskade 

ledtider och specialiserade tillverkningsprocesser. Inga direkta anledningar kan hittas 

för att denna module driver skulle vara viktig för leasingaffärsmodellen eftersom där 

ligger fokus snarare på eftermarknaden än hur ursprunglig produktionen organiseras. 

”Separate Testability” skulle kunna öka kvaliteten på produkter genom att 

återkopplingstiden blir lägre för fel men framför allt minskas mängden produkter som 
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behöver omarbetas. I den cirkulärekonomiska affärsmodellen finns inte ett speciellt 

intresse att välja denna module driver. Det kan finnas fördelar för en sådan affärsmodell 

i form av högre kvalitet på produkterna så att de håller över längre tid. Samtidigt håller 

tvättmaskiner i snitt betydligt längre än de första år under vilket kvalitetsproblem under 

produktion framkommer. ”Separate Testability” framstår därför ha ett svagt stöd i 

litteraturstudien och får därför en lågt viktad värdering. 

Hur logistik, leverantörer eller utvecklingsarbete organiseras i ett företag har ingen 

speciell relevans för en cirkulärekonomisk affärsmodell. Därmed kan det inte hittas 

anledningar till att ”Supplier Availability” bör vara en module driver för den 

cirkulärekonomiska affärsmodellen i denna rapport.  

Återvinning är en del utav en cirkulär ekonomi. Således kan det ses som naturligt att 

”Recycling” är en module driver även om återvinning inte är ända vägen för att uppnå 

en cirkulär ekonomi. Att tvättmaskiner vanligtvis återvinns idag tyder också på det finns 

goda möjligheter för det samtidigt som cirkulärekonomiska affärsmodeller bör ha ett 

starkt affärsintresse av att återvinna om möjligheten finns. 

Både ”Different Specifikation” och ”Styling” är relaterade till ett affärsintresse att öka 

produktvarians till en lägre kostnad. Detta är inget affärsintresse som har kunna fastslås 

vara starkt i litteraturundersökningen. Dessa två module drivers vore därför klart 

onaturligt att ha för ett företag med cirkulärekonomisk affärsmodell. 

Fokus på underhåll beskrivs med module drivern ”Maintenance” och det är en viktig 

del utav en cirkulär ekonomi. Eftersom leasingmodellen i denna rapport inkluderar ett 

serviceavtal är förstås möjligheten att kunna utföra servicen en viktig del utav 

affärsmodellen. Således är ett centralt affärsintresse att kunna reparera sina 

tvättmaskiner. Om företaget innehar ansvar för reparation och service gynnas de av att 

billigare och snabbare kunna utföra det. Genom att bygga in möjligheten att enkelt och 

kostnadseffektivt kunna underhålla sina tvättmaskiner fås fördelar för företag med 

leasingmodellen. Därför är ”Maintenance” en module driver som är naturlig för sådana 

företag att ha och den värderas högt. 

Det kan också konstateras att leasing av tvättmaskiner ges affärsmässiga fördelar om 

produktdesignen möjliggör uppgraderbarhet så att effektivitetshöjningar kan fås, 

eftersom det finns ekonomiska incentiv för företag att hålla nere driftkostnaderna. Den 

tekniska och ekonomiska livslängden är beroende av konkurrenskraftiga 

driftskostnader och ett företag med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell 

kommer gynnas av längre ekonomiska och tekniska livslängder för att maximera 

vinsten på en investering i en maskin. Ett problem med ägande utav äldre tvättmaskiner 

är att de relativa energikostnaderna gentemot en ny maskin blir högre med tiden och 

uppgraderingar var den lösning som identifierades i litteraturundersökningen för att 

sänka energikostnaderna undvika delar av kostnaden för en helt ny maskin. Det kunde 

också konstateras att uppgraderingar utav tvättmaskiner ligger närmare till hands när 

maskinen ägs av tillverkaren i leasingaffärsmodellen kommer det bli enklare att göra 

uppdateringar på ett kostnadseffektivt sätt. Således finns det mycket som underbygger 
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att ”Upgradeability” är en tydligt och naturlig module driver för tvättmaskinstillverkare 

med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell. 

 

4.2 Module drivers påverkan på livslängden av tvättmaskiner 

För att kontrollera vilka module drivers som förlänger livslängden kommer de olika 

module drivers värderas efter deras förmåga att förlänga livslängden. 

”Technical Evolution” och ”Planned Design Changes” är svårt att styrka att det skulle 

ge en längre livslängd för en tvättmaskin eftersom det påverkar själva utvecklingen utav 

produkten och inte arbetet med att hålla befintliga produkter fungerande. Snarare skulle 

affärsfokus på tekniska utveckling tyda på att äldre tvättmaskiner snabbare skulle bli 

utdaterade vilket inte förlänger livslängden. 

Module drivern ”Carry Over” kan konstateras vara ett bra sätt att förlänga livslängden 

på komponenter för tvättmaskiner eftersom den förenklar återtillverkning som 

konstaterades vara en av de mer önskvärda cirkulärekonomiska processerna ett företag 

kan ha. Flera utav komponenterna med lägre haverifrekvens utgör goda kandidater för 

återtillverkning och även om inte hela tvättmaskinen kan få förlängd livslängd kan delar 

utav den få flera livscykler. Återtillverkning av tvättmaskiner har visat sig fungera bra 

i praktiken och endast 10 % återtillverkas idag, samtidigt som potentialen för den 

metoden påtalas hög. ”Carry oIver” kan därför konstateras ge längre livslängd för 

tvättmaskiner, ha god koppling till affärsintressen för cirkulärekonomiska företag och 

tvättmaskinstillverkare mer generellt och kan därför konstateras vara en viktig module 

driver.  

”Common Unit” skulle kunna ge längre livslängd ifall det förenklar återtillverkning 

genom att underlätta återtillverkade komponenter förs över i nya tvättmaskiner. Med 

högre grad utav standardisering blir det enklare att föra över komponenter mellan olika 

produktvarianter. Samtidigt kan det underlätta att utföra reparationer. En högre grad 

utav standardisering borde kunna stärka utbudet av komponenter vilket skulle 

adresserar en utav anledningarna, identifierade i litteraturstudien, till varför 

tvättmaskiner inte oftare repareras. I kombination med ”Carry Over” blir ”Common 

Unit” fördelaktig för att uppnå en förlängd livslängd medan självständigt är nyttan 

något mindre tydlig. Anledningen till att reparationer inte utförs i högre grad har fler 

anledningar än den låga standardiseringsgraden bland tvättmaskiner. Därför viktas den 

inte som den starkaste graden i frågeformuläret ur perspektivet av förlängd livslängd. 

Hur produktionen organiseras har ingen tydlig betydelse för tvättmaskiners livslängd 

inom vad module drivern ”Process Organisation” innefattar. Denna verkar därmed inte 

vara relevant för att förlänga livslängden för befintliga tvättmaskiner. 

”Separate Testability” skulle kunna resultera i en ökad livslängd genom att mindre 

omarbetning behöver göras utav produkter och en lägre grad utav produkter som 

havererar på grund utav tillverkningsfel. Samtidigt är tillverkningsfel inte den primära 

orsaken till haverier utan det fastslogs vara en grupp komponenter som havererar på 
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grund utav slitage över tid. Således blir stödet svagt för att välja ”Separate Testability” 

som en kritisk module driver om målet är att förlänga livslängden på tvättmaskiner.  

Även ur ett perspektiv av förlängd livslängd verkar det saknas relevans med module 

drivern ”Supplier Availability”. Logistiken, leverantörsstruktur och hur olika moduler 

utvecklas har låg koppling till förlängning utav livslängden utav tvättmaskiner. 

Med återvinning utav tvättmaskiner återanvänds material och får en förlängd livslängd 

relativt till att placera materialet på en soptipp. Stora delar utav värdet och energin som 

gavs tvättmaskinen vid tillverkning går ändå förlorad och får inte förlängd livslängd. 

Eftersom ”Recycling” är relativ vanligt inom tvättmaskinsindustrin kan det starkt 

ifrågasättas om ett sådan module driver skulle kunna förlänga livslängden nämnvärt då 

det redan är det vanligaste ödet för en tvättmaskin. Dessutom är återvinning det klart 

minst önskvärda sättet att uppnå en mer cirkulär ekonomi på eftersom behållandet utav 

värde och energi blir lågt. Således kan det konstateras att ”Recycling” inte är en viktigt 

module driver för att förlänga livslängden för tvättmaskiner och dess påverkan på 

livslängden av tvättmaskiner är relativt lågt. 

Hur variation hanteras genom module drivers som ”Different Specifikation” och 

”Styling” har mycket låg koppling till tvättmaskiners faktiska drift och livslängd utan 

sänker snarare kostnaderna för produktvariation. Därmed kan dessa två module drivers 

fastslås sakna koppling till förlängning utav livslängd. 

I litteraturundersökningen kunde det tydligt konstateras att enskilda komponenter ligger 

bakom huvudsaken av alla haverier och att svårigheten att utföra reparation och 

underhåll är en huvudsaklig anledning till att tvättmaskiners livslängd inte är längre. 

Underhåll är också en bra väg till att nå en mer cirkulär ekonomi, eftersom det räddar 

mycket värde, och därför måste det konstateras att ”Maintenance” är en kritisk module 

driver för att förlänga livslängden på tvättmaskiner eftersom det underlättar reparation. 

Att uppgradera tvättmaskiner under dess livslängd är ett bra sätt att öka funktionalitet 

och energieffektivitet. Därför är uppgraderingar ett nödvändigt verktyg för att kunna 

hålla den ekonomiska och tekniska livslängden uppe. Speciellt uppdateringar utav 

mjukvara, elektronik och sensorer kunde identifieras som särskilt intressant för att 

undvika att behöva byta ut hela tvättmaskinen. Således kan även ”Upgradeability” 

fastslås som en mycket viktig module driver för att förlänga livslängden på 

tvättmaskiner. 

Med hjälp utav analysen kan nu frågeformuläret fyllas i och det kan hittas i appendix 

C. Från frågeformuläret kan tre module drivers; ”Maintenance”, ”Upgradeability” och 

”Carry Over”, identifieras som de klart mest kritiska för att förlänga livslängden hos 

tvättmaskiner som säljs under leasing som en cirkulärekonomisk affärsmodell. 

”Recycling” ger låg påverkan på livslängden och kan därför uteslutas. ”Common unit” 

fungerar som ett bra komplement till ”Carry Over” men är samtidigt beroende utav den 

module drivern för att få full effekt. Således verkar den inte vara kritisk att välja, men 

kan noteras vara fördelaktig. De övriga module drivers kunde inte matchas rakt mot de 
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affärsintressen som kunde identifieras ifrån litteraturundersökningen eller gav för låg 

påverkan på livslängden. 

 

4.3 Identifierade module drivers relevans för olika komponenter 

Genom att kontrollera att de funna module drivers faktiskt kan tillämpas på ett 

betydande antal komponenter kan det fastställas ifall de funna module drivers är 

praktiskt tillämpningsbara för företag som tillverkar modulariserade tvättmaskiner med 

leasingaffärsmodellen. 

”Maintenance” är förstås viktigare för de komponenter som identifierades som mer 

känsliga för haveri. Det gäller då dörrtätningen, inflödes och utflödesslangar, 

värmeelement, trumlager, motorn, tvättmedelslådan, pumpen och det elektroniska 

styrkortet. Detta är en stor andel av de vanligaste komponenterna i tvättmaskiner. 

”Upgradability” är istället relevant för komponenter med större teknologiskt 

förändringstryck på sig eller där framtida uppgraderingar kan behövas för att hålla 

energieffektiviteten uppe. Här identifierades i teoridelen det elektroniska styrkortet, 

modulen för tvättmedelslådan och plats för sensorer, så som viktdetektorer, som 

viktiga. Genom att ge utrymme för uppgraderingar av dessa moduler kan 

energieffektiviteten höjas för äldre maskiner under dess livslängd så att den tekniska 

och ekonomiska livslängden förlängs. Dessa få men viktiga komponenterna skulle 

kunna ge hela tvättmaskinen andra förutsättningar att utföra arbetet energieffektivare. 

Således uppgraderbarhet högst relevant. 

”Carry Over” är en module driver som har mest relevans för komponenter som inte är 

känsliga för haveri så som till exempel växellådan, chassit eller övriga komponenter 

som ovan inte har nämnts. Dessa skulle kunna dra nytta av att kunna återanvändas eller 

återtillverkas så att de kan användas på andra maskiner. Även mer känsliga 

komponenter skulle kunna ha hög kvalitet vid en tvättmaskins livslängds slut så som 

motorn. Således har även ”carry over” stor relevans. 

Baserat på den modulariserade tvättmaskinen i appendix A kan de identifierade module 

drivers matchas mot flera moduler trots att den tvättmaskinen är modulariserad på ett 

mer generell sätt. Således kan matchning antagligen göras bättre om tvättmaskinen 

modulariserades från grunden med alla steg i MFD-metoden. Detta vore dock utanför 

rapportens omfång. Det kan därför fastställas att de tre identifierade module drivers har 

hög relevans för såväl komponenter som moduler och är därför finns ett tillfredställande 

underlag för att besvara forskningsfrågan. Ingen konflikt verkar finnas mellan de tre 

framtagna module drivers. 

Således kan de tre module drivers ”Maintenance”, ”Upgradeability” och ”Carry Over” 

fastslås vara de viktigaste om företag med leasing som cirkulärekonomisk affärsmodell 

vill uppnå   
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5 Resultat och diskussion 

Följande module drivers har påvisats vara kritiska för att förlänga livslängden hos en 

modulariserad tvättmaskin som säljs under leasing i kontext av en cirkulärekonomisk 

affärsmodell, baserat på det ifyllda modifierade MIM-formuläret i Appendix C: 

 Maintenance 

 Upgradability 

 Carry Over 

För att diskutera detta så kan man konstatera att det är tre av de i 

litteraturundersökningen tolv nämnda module drivers som är kritiska. Analysen 

påvisade också att ”Common Unit” är ett starkt komplement till ”Carry Over”. Hur 

mycket de samverkar tillsammans skulle kunna undersökas närmare för att tydligare 

kunna avgöra om ”Common Unit” verkligen inte är kritisk. 

Alla de huvudsakliga koncepten kring cirkulär ekonomi kunde kopplas relativt direkt 

till module drivers förutom återanvändning. Trots att det är en viktig del utav en cirkulär 

ekonomi är den svår att bädda in den i en modulariserade produktdesign på ett tydligt 

sätt. Således kunde det inte hittas en module driver som motsvarar återanvändning. 

Det finns en möjlighet att konstruera nya och mer företagsspecifika module drivers som 

teoretiskt skulle kunna öka antalet kritiska module drivers men det är något som i så 

fall skulle vara mer relevant för specifika företag och kanske inte på ett generellt plan 

som denna rapport undersöker. Detta ligger också utanför rapportens omfång men är 

värt att nämna. 

Under disciplinen ”Customer Intimacy” finner vi de två första module drivers som 

fastslogs vara kritiska. ”Customer Intimacy” innebär ett fokus på en helhetslösning för 

kunden. Eftersom leasing med tillhörande serviceavtal fungerar som en tjänst som säljs 

till konsumenten blir ”Customer Intimacy” antagligen naturligt ett fokus för företag då 

det underlättar deras möjlighet att leverera sin tjänst till kunden. Det är därför logiskt 

att flera av de module drivers som är viktiga för leasingföretag faller under denna 

disciplin. 

Spekulerar man om hur resultatet och dess förutsättningar är applicerbara om en 

återförsäljare leasar tvättmaskinen till kunden i stället för tillverkaren kan det eventuellt 

bli svårt att koppla återförsäljarens affärsintressen med tillverkarens affärsintressen. 

Således kanske de module drivers och de resultat som har fåtts fram i denna rapport 

inte är giltiga. Det kan antagligen fortfarande vara relevant om det finnas ett starkt 

samarbete mellan återförsäljare och tillverkaren men detta är något som kräver vidare 

studier kring för att kunna utröna och även fallstudier kan vara av intresse. På samma 

sätt kan det vara intressant att undersöka om ansvaret för driftskostnader ligger hos 

kund eller tredje part relativt tillverkaren förändrar resultatet.  

Ytterligare studier kring den företagsekonomiska vinningen kring förlängning av 

livslängden hos tvättmaskiner borde göras och om leasingmodellen som denna rapport 

utgått ifrån är företagsmässigt gynnsam att använda samt fungerar i praktiken. Vidare 
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har inte kundbeteenden, konsumtionsmönster eller hur kunder reagerar på 

leasingmodellen undersöks och därför inte tagits hänsyn till i analysen. Detta skulle 

också behöva studeras noggrannare exempelvis genom att genomföra det första steget 

i MFD-metoden från grunden under denna rapports premisser. Den tekniska 

utmaningen att kunna modulariserad en tvättmaskin och därmed lösa de problem som 

idag finns kring tvättmaskiner är inte heller granskat så även ”ingenjörens röst” skulle 

behöva prövas grundligt. 

Eftersom rapporten har utgått ifrån studier som är gjorda på vanliga och inte 

modulbaserade tvättmaskiner så krävs det att en vidare forskning på modulbaserad nivå 

utförs och granskas för att kunna fastställa vilka moduler som kommer vara känsliga 

för haveri för en modulariserad tvättmaskin.  

Eftersom vår forskningsfråga är sammankopplad med de tre stora forskningsområdena; 

”modularisering”, ”leasing” och ”cirkulär ekonomi”, kan vi konstatera att 

avgränsningarna är väsentliga och tvingas till att vara väldigt strikta för att det ska 

kunna gå att göras en rimlig undersökning utan betydande resurser. Metoden i sig går 

att ifrågasätta eftersom den endast ur ett teoretiskt perspektiv prövar och konstaterar att 

de resulterande module drivers faktiskt är kritiska. Eftersom modularisering i 

cirkulärekonomiska sammanhang och modularisering utav tvättmaskiner är närmast 

outforskat och relativt oprövat i praktiken finns det stort utrymme för djupare 

undersökningar kring ämnet. 

För att kunna konstruera en affärsmodell som kan appliceras i dagens samhälle krävas 

det att man studerar djupare kring modularisering och metoden MFD. De två första 

stegen i metoden MFD har utelämnats från analys och istället har en exemplifiering av 

en modulariserad tvättmaskin från en tidigare rapport tillämpats för att kompensera 

dessa steg. Detta medför att det, eftersom denna analys bygger på endast företagets röst, 

kommer krävas en djupare studie för att kunna säkerställa resultatet i denna rapport. 
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6 Slutsats 

Avslutningsvis kan vi konstatera att av de tolv standardiserade module drivers är det 

tre som efter analys kan klassificerats som kritiska för att förlänga livslängden hos en 

modulariserad tvättmaskin som säljs under leasing i en cirkulärekonomisk 

affärsmodell. Dessa är module drivers är ”Maintenance” ”Upgradability” och “Carry 

Over”. ”Common Unit” kan fungera som ett komplement till modulen ”Carry Over” 

men fastslog inte vara kritisk trots att det fanns visst stöd för den. 

Ifrån denna rapport dras slutsatsen att för tvättmaskinstillverkande företag med leasing 

som cirkulärekonomisk affärsmodell och som vill uppnå en längre livslängd på 

modulariserade tvättmaskinerna borde kunna fokusera på dessa tre mest viktiga module 

drivers för att nå det målet. 

Eftersom metoden är framtagen teoretiskt så går det inte att säkerställa att dessa module 

drivers är de som är de mest kritiska för verkliga företag, utan det kan krävs vidare 

analys samt tester för att kunna göra det. Vidare studier kring sambandet mellan 

modularisering, cirkulärekonomiska affärsmodeller och dess tillämpningar på 

tvättmaskiner skulle kunna göras för att undersöka ämnet djupare. Fallstudier skulle 

kunna verifiera delar utav rapportens resultat och ge djupare insikt kring dessa module 

drivers påverkan på livslängden hos tvättmaskiner. 

 

För att kunna bekräfta resultaten borde MFD-metodens alla steg utforskats och 

praktiskt testas för att verifiera denna rapport. Denna rapport ger således teoretiskt stöd 

till vidare studier kring ”företagets röst” och hur förlängd livslängd hos tvättmaskiner 

kan uppnås i cirkulärekonomiska kontext. 
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Bilagor 

Appendix A – Exempel på en modulariserad tvättmaskin 

En teoretisk modulariserad tvättmaskin som har konstruerats med hjälp av metoden 

”Modular Functuon Deployment” (”MFD”) demonstreras för att tydliggöra ett iden 

bakom modularisering. 

Denna tvättmaskin konstruerades med tanken att försöka ersätta de vanliga 

hushållstvättmaskiner som finns på marknaden idag. Maskinen utgick ifrån ett flertal 

kundvärden där de huvudsakliga var: 

 Kan tvätta alla typer av kläder 

 Bibehåller kläder i bra kvalité 

 Enkel att använda 

 Inte störande 

Man bör notera att det skiljer sig från tanken med denna rapport, men det finns många 

likheter. 

Efter att ha genomgått hela processen inom MFD så resulterade det ett par ”module 

drivers” som presenteras i ett ”Module Indication Matrix” (MIM) som visas i figur 5. 

En förenkling av den fullständiga matrisen (”Product Management Map” eller ”PMM”) 

finns i appendix B.  

 

Figur 5. ”Modular Indication Matrix” av en tvättmaskin. (Michelsson R., 2015)  
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Valet av dessa module drivers har valts utifrån processens gång, delvis med hjälp av ett 

par punkter som styrt hur denna matris utformning, vilket visas i tabell 1. Värt att notera 

är att det finns fler faktorer som styr hur dessa module drivers bör väljas, vilket bland 

annat är hur ett företags business strategi ser ut vilket inte har tagits i åtanke vid denna 

exemplifiering. Istället så har detta exempel gjort några antaganden samt har utgått mer 

ifrån en kundsynpunkt samt marknadssynpunkt. 

 

Fråga Vägledning Module driver 

      

Krävs utveckling? Nej   Carry Over 

  Ja Intern Planned Development 

    Extern Technology push 

       

Varians? Nej  Common Unit 

  Ja Annan stil Styling 

    Prestandanivåer Different specification 

       

Särskilda produktionskrav? Ja Externa Supplier Availability 

    Interna Process/Organization 

  Nej   Separate Testability 

        

Efter försäljning    Maintenance 

     Upgrading 

      Recycling 

   

Tabell 1. Punkter som reglerar val av module drivers. 

Tvättmaskinen kan till slut väldigt simplifierat visualiseras med de färdigställda 

modulerna som tagits fram. Detta resulterar i en modulariserad tvättmaskin där ett 

exempel visualiseras i figur 6. 

Figur 6. Demonstration av en teoretiskt modulariserad tvättmaskin (Michelsson R., 2015). 
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Appendix B – Exempel på Product Management Map 

 

Figur 7. “Product Management Map” från (Michelsson R., 2015). 
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Appendix C – Ifyllt modifierat MIM-frågeformulär 

 

Figur 8. Ifyllt modifierat MIM-frågeformulär baserat på (Erixon G, 1998). 


