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Sammanfattning 

Kraven för utsläpp ökar vilket leder till att företag måste hitta lösningar för att minska sina 

ekologiska fotavtryck samtidigt som de upprätthåller sina positioner på marknaden. En lösning  

är att applicera en cirkulär modell som innebär att man sluter den linjära modellen och 

återintroducerar komponenter och material i nya produkter. Denna studie undersöker hur man 

kan öka resurseffektiviteten hos vitvaror och avgränsas till vitvaror som säljs till svenska hem. 

Studien görs genom en litteraturstudie där begreppet cirkulär ekonomi definieras och sedan 

undersöks det hur vitvaror hanteras efter användningsfasen. Sedan analyserar studien hur två 

företag (Xerox och Inrego) implementerat fungerande modeller för att öka cirkulariteten hos 

sina egna produkter och reflekterar hur dessa kan appliceras på vitvaror.  

Resultaten pekar på vitvaruhanteringen i Sverige bidrar till en cirkulär modell eftersom 

materialet återvinns. Däremot finns det möjligheter att öka resurseffektiviteten och 

cirkulariteten genom att introducera återanvändning i hanteringen. För att öka cirkulariteten 

måste produkterna återintroduceras på marknaden efter konsumtionsfasen. Återvinning får inte 

vara den primära metoden att återintroducera material och direktiven från statliga myndigheter 

måste bli mer konkreta och fokusera på återanvändning. Studien visar även att Xerox 

leasingmodell är mer resurseffektiv än Inregos, eftersom det tillverkande företaget har 

möjligheten att kontrollera hur många produkter som finns på marknaden samtidigt som de 

garanterar att produkten återvänder till tillverkaren. Svårigheterna med Xerox modell är att den 

kan vara svår att implementera eftersom konsumenter främst köper sina produkter i dagsläget. 

Xerox modell är en optimerad cirkulär modell medan Inregos modell sluter kretsen hos linjära 

företag så de blir cirkulära. Båda modellerna bidrar till ökad resurseffektivitet.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Waste regulations are increasing and companies must find solutions to reduce their ecological 

footprints while maintaining their market positions. One solution is to apply circular models 

that closes material loops and reuses old components and materials in new products. This study 

examines how to increase the resource efficiency of appliances in Swedish homes. The study 

is made through a literature review in which the concept circular economy is defined and then 

a research on how appliances are handled after the consumption phase. Then the study analyses 

two companies (Xerox and Inrego), how they have implemented effective models that increases 

the circularity of their own products. Then the study discusses whether these can be applied to 

appliances.  

The results indicate that the waste management of used appliances in Sweden contributes to a 

circular model since the products are being recycled. However, there are opportunities to 

increase the resource efficiency by introducing reuse in the process. To increase circularity, the 

products must be reused after the consumption phase. Recycling cannot be the primary method 

to reintroduce materials in the cycle and directives from governments needs to become clearer 

to emphasize reuse instead of recycling. The study shows that Xerox leasing model is more 

resource efficient than Inregos model since the producer has the ability to control the volume 

of products available on the market, while ensuring that the product is returned to the 

manufacturer. However, Xerox model could be difficult to implement since consumer are used 

to buying their products. Xerox model is an optimized circular model while Inregos model 

closes the loop of linear companies and make them circular. Both models contribute to 

increased resource efficiency.   
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1. Inledning 

Eftersom kraven för utsläpp skärps måste företag hitta lösningar så att de kan minska sina 

ekologiska fotavtryck, samtidigt som de upprätthåller sina positioner på marknaden. Cirkulär 

ekonomi (CE) är ett koncept som går ut på att effektivisera användningen av material och 

komponenter i produkterna. Många företag använder sig av en så kallad linjär ekonomi där 

material utvinns för att skapa produkter och produkterna hamnar därefter på avfallsstationer 

efter användningsfasen. Detta är inte hållbart i längden och vi kan se att bland annat metaller 

blir allt dyrare. I en CE skulle gammalt material eller komponenter istället kunna användas för 

att skapa nya produkter. Exempel på ett företag som använder en cirkulär modell är Xerox som 

tillverkar skrivare och kopiatorer, de leasar sina produkter till företag under ett antal år. När de 

sedan får tillbaka skrivarna återanvänder de fungerande komponenter i tillverkningen av nya 

skrivare, oanvändbara komponenter går till återvinning och icke förnybara komponenter blir 

spill. Det bildas så kallade ”loopar”, det vill säga komponenterna återanvänds tills de blir 

utslitna, sedan återanvänds materialet och nya komponenter tillverkas. Till slut blir materialet 

så slitet att det inte går att återvinna och måste slängas, men materialet har cirkulerat i flera år 

innan det slutligen når deponi. Tankesättet går att applicera på alla typer av massproducerade 

varor, från textilier till lastbilar inom industrin. 

1.1 Frågeställning och avgränsningar 

Syftet med studien är att undersöka och förslag för att förbättra hanteringen av svenska 

vitvaror. Vi har valt att rikta in oss på vitvaror, eftersom det är produkter som finns i många 

hushåll och som används dagligen i de svenska hemmen. Produkterna är stora och otympliga, 

kostar mycket och har många standardiserade komponenter med lång livslängd. Konsumenten 

köper produkten, använder den tills den går sönder och sedan hamnar den på en 

återvinningsstation. Då produkten är standardiserad och massproducerad väcker det frågan 

ifall man skulle kunna återanvända en del av komponenterna och på så sätt öka 

resurseffektiviteten hos produkten. Vi vill därför undersöka cirkulariteten hos svenska 

vitvaror och besvara frågan: 

 Hur kan man öka cirkulariteten hos vitvaror i svenska hem? 

För att besvara huvudfrågan undersöker vi följande underfrågeställningar: 

 Vad är cirkulär ekonomi och vad innebär ökad cirkularitet? 

 Vad händer med vitvaror när de hamnar på en återvinningsstation? 
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 Vilka exempel på cirkulära affärsmodeller har etablerats i Sverige? 

 Vilka lärdomar kan dras från företag som har cirkulära affärsmodeller och hur kan 

dessa erfarenheter appliceras på vitvaror som säljs till konsumenter i Sverige? 

1.2 Tillvägagångssätt och rapportutformning 

Undersökningen börjar med en generell analys av cirkulära system ur ett teoretiskt perspektiv. 

Sedan utförs en studie av hur företag lyckats implementera cirkulära affärsmodeller. Därefter 

diskuteras och granskas den fakta som tagits fram om hur man skulle kunna förbättra 

hanteringen av vitvaror i Sverige, en slutsats dras därefter.  
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2. Metod 

För att kunna undersöka cirkulariteten hos vitvaror behövs först en referenspunkt. Därför börjar 

vi med att definiera ett cirkulärt system. Efter det undersöker vi hur livscykeln för svenska 

vitvaror ser ut och utreder hur cirkulär livscykeln är idag. För att hitta förbättringsmöjligheter 

analyserar vi hur andra företag har lyckats implementera cirkulära affärsmodeller. Detta görs 

genom ett studiebesök hos Inrego AB i Täby, samt rapporter som behandlar företaget Xerox. 

Utöver detta kompletteras saknad fakta med rapporter från vetenskapliga databaser.  

Majoriteten av litteraturstudien gjordes i februari och mars 2016 och i studien behandlades 

främst internationell litteratur. Databaserna som användes var KTH Primo, Web of Science och 

Emerald Insight. De huvudsakliga sökorden var ”Circular economy” med variationer, ”Design 

for Disassembly” och ”Remanufacturing”. Vidare filtrerades sökningen till ämnesområden 

inom teknik, design, livscykel och hållbar utveckling. Vi använde oss även av Ellen MacArthur 

Foundation som är en ledande organisation som förespråkar CE. Vi försökte verifiera 

rapporternas trovärdighet genom att jämföra källorna vi använder med andra rapporter.  
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3. Litteratur och begrepp 

I denna del definierar vi vad rapporten syftar på med en cirkulär modell och undersöker hur 

man hanterar använda vitvaror i dagsläget.  

3.1 Introduktion till cirkulär ekonomi 

Linjär ekonomi är ett koncept för att beskriva konsumtionen av en vara. Varan tillverkas, brukas 

och sedan slängs. Om vi introducerar återvinning i detta system återanvänds delar av materialet 

i nya produkter. Eftersom materialet används i flera omgångar kallar vi systemet cirkulärt. Olika 

system är givetvis olika cirkulära, ett exempel är glasflaskor som diskas och kan återanvändas 

tills de går sönder. Därefter kan man smälta ned dem och tillverka nya glasflaskor. Detta är ett 

exempel på ett väldigt cirkulärt system, produkten brukas flera gånger för att sedan återvinna 

materialet och därefter återtillverkas produkten. CE är ett koncept som bygger på detta, en 

vanlig definition på CE är ”ett industriellt system som är skapat för att kunna återuppstå. Det 

ersätter end-of-life konceptet med återuppbyggning, steg mot förnyelsebar energi, eliminerar 

användandet av giftiga kemikalier som försämrar återanvändandet och färdas till biosfären 

och siktar mot eliminering av slöseri genom överlägsen konstruktion av produkter, material 

och affärsmodeller.” [1]. Enligt Ellen MacArthur Foundation är en CE baserad på tre principer 

[2]. Den första principen är att avfall inte finns, produkter är optimerade för återanvändning och 

demontering [2]. För det andra introduceras en strikt differentiering av förbrukningsvaror och 

hållbara varor. Förbrukningsvaror i ett cirkulärt system är till största del gjorda av biologiska 

ingredienser som åtminstone är ogiftiga om inte miljövänliga och kan släppas ut i biosfären 

utan miljöpåverkan. Produkter som klassificeras som hållbara produkter, exempelvis metaller 

och plaster blir dimensionerade för återanvändning och för uppgradering till framtida krav. För 

det tredje ska energin som tillförs till cyklerna komma från förnybara energikällor [2]. 

Figur 1 är en illustration av en cirkulär affärsmodell. Den cirkulära modellen ger produkten en 

livscykel liknande en organisk livscykel.  
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Figur 1 Illustration av en cirkulär modell [2] 

Den högra sidan med blå cirklar i figur 1 visar hur en teknisk livscykel ser ut medan den vänstra 

sidan visar en biologisk livscykel. För att uppnå maximal resurseffektivitet och cirkularitet ska 

produkten befinna sig i de inre cirklarna i figuren. Återvinning av material är den sista utvägen 

för en produkt i ett cirkulärt system [2].  

3.2 Problemen med en cirkulär ekonomi 

EU har publicerat flera rapporter kring CE de senaste åren, varav många har en positiv bild till 

konceptet. De Man [3] diskuterar två rapporter från EU. Problemen som tas upp i rapporten är: 

 Cirkulära system som går att utnyttja i praktiken.  

 Cirkulära system som är hållbara. 

Visionen med CE är att skapa system där allt material följer naturliga cykler. Det vill säga att 

alla komponenter eller material återanvänds eller material som kommer ut i naturen är helt 

nedbrytbara. För att uppnå detta ska spill vara nedbrytbart och energin som tillförs i systemet 

ska vara förnybar. Problemen som uppstår med detta tankesätt är följande: 

 Spill från produkter är sällan ofarliga för naturen, även ofarligt material skapar 

miljöproblem när en viss mängd släpps ut. Det är svårt att avgöra konsekvenser av 

utsläppen förrän långt senare vilket man undviker med deponi. 
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 Allt nedbrutet material kräver energi för att kunna återanvändas, det krävs stora 

mängder energi för att hålla looparna flytande.  

Detta säger författarna [3] är de fundamentala teoretiska problemen med CE. I praktiken blir 

det också svårt för företagen att anpassa sig till ett cirkulärt arbetssätt. Dels måste produkter 

designas för återtillverkningssyfte inte bara inom företagen, men även för alla företag som 

kommer i kontakt med produkten. För att kunna tillverka hållbara produktionssystem krävs tre 

grundläggande strategier. Resurseffektiva strategier, konsistenta strategier (material ska 

återintroduceras i en naturlig och jämn takt) och tolererbara strategier (minska behovet av varor 

och tjänster). Författarna [3] menar att man inte kan dra slutsatsen att CE skulle vara bättre än 

dagens linjära ekonomi. 

3.3 Vitvarors livscykel i Sverige 

Mellan år 1980 och 1997 ökade mängden avfall i OECD-länderna med 40% och förväntas öka 

med ytterligare 40% fram till år 2020 [4]. Eftersom de nuvarande avfallsstationerna fylls 

uppkommer ett behov att effektivisera avfallshanteringen [4]. Efter att ha kontaktat ett antal 

miljöstationer runt om i Stockholm fick vi reda på att alla vitvaror skickas till en förening vid 

namn El-Kretsen. El-Kretsen är en del av det Svenska insamlingssystemet och rapporterar 

sedan statistik till Naturvårdsverket enligt Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE-

direktivet). WEEE-direktivet trädde i kraft för att öka återanvändningen och återvinningen. 

Direktivet har tre mål [4]. 

 Minimera avfallet för elektronikprodukter. 

 Förbättra och öka återvinning, återanvändning och andra former av återhämtning av 

avfall av elektrisk utrustning. 

 Minimera miljöpåverkan av produkternas behandling och deponering. 

Överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och El-Kretsen är att kommunerna samlar in 

elektronikavfallet och El-Kretsen säkerställer att återvinningen hanteras och dokumenteras till 

Naturvårdsverket enligt WEEE-direktivet [5]. Kommunerna menar att det är enkelt att arbeta 

med El-Kretsen och avtalet är tydligt ur en ekonomisk och en logistisk synvinkel [5].  År 2014 

samlade El-Kretsen in 33400 ton vitvaror, cirka 85% av detta var kyl och frys [6]. Äldre 

diskmaskiner, spisar och tvättmaskiner kan ha kondensatorer som innehåller farliga ämnen som 

PCB. Kondensatorerna sorteras bort för hand för att garantera att det inte släpps ut i miljön 
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innan produkten fragmenteras och materialet sorteras [6], vitvaror innehåller mest stål men även 

aluminium och koppar.  Fragmenteringen är automatiserad [7]. 

3.4 Fördelarna med en cirkulär modell på en tvättmaskin 

I en fallstudie har Ellen MacArthur Foundation undersöktes hur en cirkulär modell gynnar 

konsumenterna vid köp av en tvättmaskin [8]. Kundkretsen som har undersökts är bred och 

innefattar allt från hushåll (som använder 110 tvättcykler varje år) upp till hotell (som använder 

1500 till 3000 tvättcykler per år) [8]. De vanligaste komponenterna som havererar är motorn, 

pumpen och VVS-komponenterna. Även om alla tvättmaskiner har likande komponenter 

varierar livslängden mätt i tvättcykler från 2000 cykler för en billigare variant upp till 10000 

cykler för en högkvalitetsmaskin [8]. I undersökningen var antal tvättar för varje maskin under 

ett år genomsnittligen 250 cykler. Garantin på en tvättmaskin varar mellan ett och två år och 

genomsnittsanvändaren tenderar att köpa den billigare maskinen som klarar ungefär 2000 

tvättcykler [8]. Det betyder att genomsnittsmaskinen har en livscykel på cirka 8 år medan 

högkvalitetsmaskinen har en livslängd på cirka 40 år i ett vanligt hushåll.  

Om man undersöker kostnaderna under en 20 år lång period, ser man att en tvätt för 

lågkvalitetsmaskinen kostar mer än dubbelt så mycket som för högkvalitetsmaskinen. Över 

samma period blir den totala kostnaden (inköpspris och driftkostnad) för högkvalitetsmaskinen 

lägre än den för lågkvalitetsmaskinen [8]. Studien visar ett exempel där de undersöker ett 

femårigt leasingavtal på en tvättmaskin som klarar 10000 tvättcykler, för familjer som använder 

500 tvättcykler varje år. Studien visar att avtalet blir lönsamt för båda parter, familjen får en 

maskin av hög kvalitet som kostar mindre att använda för varje tvätt, företaget som leasar 

maskinen kan leasa maskinen under fyra leasingavtal med en service mellan varje 

leasingperiod. Studien visar att värdet för användaren och företaget blir högre än vad som hade 

erhållits om företaget valt att sälja maskinen [8].  
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4. Analys av cirkulära system i industrin 
I denna del beskrivs två företag som har etablerat cirkulära affärsmodeller, samt hur deras 

produkter hanteras när de anländer efter konsumtionsfasen. Det första företaget är Xerox som 

tillverkar skrivare och kopiatorer som de främst leasar. Det andra företaget är Inrego AB som 

köper använda IT-produkter från företag, utför kontroller, reparerar om möjligt och sedan säljer 

dem vidare. Xerox och Inregos cirkulära modeller presenteras för att undersöka hur företag som 

har etablerat cirkulära modeller arbetar och hur dessa erfarenheter kan appliceras på vitvaror i 

Sverige.  

4.1 Xerox, en cirkulär lösning 

Xerox grundades 1906 och har varit i utskrifts- och kopieringsindustrin i många år. Sedan 90-

talet har de övergått till en mer resurseffektiv lösning. Idag leasar Xerox majoriteten av deras 

skrivare och kopiatorer och efter leasingtiden har Xerox utvecklat ett cirkulärt system för att 

maximera komponentlivslängden hos produkterna.  

4.1.1 Xerox arbetssätt 

Ett av Xerox mål är att skapa avfallsfria produkter i avfallsfria fabriker för att hjälpa kunder att 

uppnå avfallsfria arbetsplatser [9]. År 1987 skapade Xerox ett projekt som hade två mål, först 

att ta bort gamla kopieringsapparater från avfallsströmmar och sedan bearbeta maskinerna så 

de kan säljas igen. Enligt Xerox fungerar de återtillverkade produkterna lika bra som 

produkterna som enbart var tillverkade av nya komponenter, därför får återtillverkade 

Xeroxprodukter samma garantier som nytillverkade produkter [10]. Det blev ett lyckat projekt 

och år 1997 hade Xerox återtillverkat 80000 kopieringsapparater och företaget hävdar att de 

har sparat 65 miljoner dollar år 1996 på att återanvända komponenter samt minskat sitt avfall 

med 50 % [4]. 

Xerox har sju steg i sin återtillverkning av skrivare. Det som beskrivs nedan är hur Xerox 

behandlar en skrivare som har slutat fungera. En illustration på deras arbetssätt visas i figur 2. 

 De trasiga maskinerna anländer till fabriken. Maskinerna plockas isär och sorteras i 

moduler. 

 Delmontage demonteras till mindre montage, sedan sorteras varje del in i tre kategorier. 

Dessa grupper demonteras till ännu mindre delmontage som förs vidare till rengöring 

och målning 
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 Rengöring och målning av montagen. Det finns tre sätt att rengöra en komponent, göra 

det för hand, med koldioxid eller ultraljud. Olika delmontage rengörs på olika sätt.  

 Delarna monteras ihop. De är rengjorda och målade, sedan sorteras de för att monteras. 

Nya delar kombineras med de återanvända delarna för att bygga återanvända maskiner. 

Skalet till maskinen består alltid av nya komponenter och även mjukvaran uppgraderas.  

 Anpassa produkten till nya kundens krav. Alla tillval som kunden vill ha är ordnade i 

detta steg. 

 Göra en sista kvalitetskontroll på produkten, bland annat funktionalitet och säkerhet 

undersöks så produkten uppfyller kundens krav. Defekta maskiner blir rapporterade till 

kvalitetschefen.  

 Till sist när produkten är testad packas den för att sedan transporteras till kunden [4]. 

 

Figur 1 Xerox cirkulära system [4] 

4.1.2 Hinder för Xerox cirkulära system 

Xerox cirkulära system är idag välutvecklat där man garanterar att produkterna kommer tillbaka 

till fabriker och produkterna används flera gånger. King [4] diskuterar kring problemet ifall 

staten väljer att lagstifta att tredjepartsorganisationer som El-Kretsen ska hantera all använd 

elektrisk och elektronisk utrustning. Det är ett effektivt sätt att mäta allt avfall som återvinns, 

men det kommer hindra företag som Xerox att återtillverka produkter. Om företag inte får 

återtillverka själva kan det vara ett slut för Xerox cirkulära modell [4].  
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4.2 Inrego AB 

IT-företaget Inrego grundades i Lund år 1995, idag har Inrego 90 anställda och år 2015 omsatte 

de 230 miljoner kronor [11]. Inregos kunder är bland annat Stockholms Universitet, 

Teknikmagasinet, Karolinska Universitetssjukhuset och Polarbröd. Ett studiebesök gjordes hos 

Inregos anläggning i Täby där vi fick se hur deras produktionsprocess ser ut, från att en produkt 

anländer tills att den säljs. Inrego köper använda datorer från företag, servar datorn som sedan 

säljs vidare. Inregos modell är inte en CE enligt definitionen som presenteras i kapitel 3.1 men 

deras modell hjälper företag som tillverkar datorer att öka sin cirkularitet och resurseffektivitet 

eftersom datorn ”återtillverkas” och säljs om på nytt. Idag får Inrego in produkter från över 30 

olika länder [11]. 

Inrego påpekade även att skillnaden mellan återvinning och återanvändning är viktig att förstå. 

Vid återvinning fragmenteras produkten och dessa delar måste då behandlas som nytt material 

vid tillverkning av en ny produkt. Vid återanvändning fragmenteras inte komponenten utan den 

rengörs vid behov och sedan monteras för att kunna utföra sitt arbete i en ny produkt. Vid 

återanvändning behövs ingen ny komponent tillverkas från grunden och man sparar resurser i 

form av energi och tid. Sammanfattningsvis innebär återvinning att varan hamnar på en 

återvinningscentral och fragmenteras. Materialet används sedan till nya produkter medan vid 

återanvändning rustas varan upp och görs rent innan den säljs igen, därmed försvinner hela 

tillverkningsfasen. Detta stämmer överens med Ellen McArthurs modell om CE, att återvinning 

är den sista utvägen i ett cirkulärt system eftersom cirkulariteten är högre vid återanvändning 

än vid återvinning.  

4.2.1 Inregos produktion 

När produkten hamnar hos Inrego så besiktas den för att sedan kategoriseras i tre olika grupper, 

A till C beroende på slitage, funktion och utseende. Efter kategoriseringen ska hårddiskarna 

rensas och en kvittens skickas till kunden att all information är rensad, så företaget som sålde 

datorn till Inrego vet att informationen i datorn inte sprids till nästa användare. Sedan sorteras 

produkterna efter deras kategorier och produkter som ingår i grupp A och B säljs vidare medan 

för grupp C undersöks varje enskild komponent för att se vilka som är intakta. När en produkt 

inte fungerar som den ska demonteras den och intakta komponenter blir reservdelar. 

Reservdelarna säljs antingen vidare separat eller används i andra datorer som kommer in. Till 

sist testas datorerna och packas för att säljas. Datorer som har estetiskt slitage säljs ofta till 
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länder i Asien eller till Polen eftersom de blir billigare och det finns större marknad för 

produkterna där.  

4.2.2 Inregos utvecklingskomplikationer  

Det är önskvärt att automatisera demonteringen men det är svårt att genomföra eftersom varje 

produkt har olika problem. Det är stor variation på datorerna som kommer till Inrego, vilket 

också försvårar automatisering. Inrego menar också att det är få datortillverkare som tänker på 

demontering i sin produktion och vissa modeller har blivit mer komplexa och svåra att 

demontera över tid. Inrego tror att om tillverkarna designade produkterna för demontering 

skulle fler produkter kunna återanvändas och färre gå till återvinning. Eftersom marknaden för 

återanvända produkter är liten ser inte producenterna någon anledning till att investera pengar 

för att öka cirkulariteten i deras affärsmodeller. Inrego påpekade att deras modell försvårar 

möjligheten att ha en kundorderstyrd produktion. Hos de största företagen som har 

implementerat Lean har man ett kundorderstyrt system för att tillverka samma antal produkter 

som kommer säljas. I Inregos fall där de köper in datorer som de utför service på, sedan placeras 

dem i ett lager i väntan på att en kund ska köpa datorn. Eftersom Inrego inte kan förutspå om 

datorn kan säljas innan de kontrollerat datorns funktion, är det svårt att applicera ett 

kundorderstyrt system för produktionen i företaget. 
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5. Diskussion 

Denna del diskuterar hur man kan öka cirkulariteten hos vitvaror som säljs till svenska hem. 

Sedan diskuteras det hur en möjlig applicering av Xerox och Inregos modeller för vitvaror kan 

ske med för- och nackdelar.  

5.1 Hur man kan öka cirkulariteten hos svenska vitvaror 

Efter att ha analyserat livscykeln hos svenska vitvaror ser man att dagens system är cirkulärt 

men det finns utrymme för förbättringar. En del vitvaror hamnar direkt i deponi och andra 

återvinns, alltså det sista steget i en cirkulär modell. Enligt 3.2 krävs tre grundläggande 

strategier för att uppnå en CE. 

 Resurseffektiva strategier 

 Konsistenta strategier (material ska återintroduceras i en naturlig och jämn takt) 

 Tolererbara strategier (minska behovet av varor och tjänster) 

Den första strategin, finns redan implementerad i Sverige. Men vi ser att den kan förbättras 

genom en ökad återanvändning av vitvaror. Nästa steg är att skapa en modell där material kan 

återintroduceras i naturen i en ofarlig takt. En ökad cirkularitet kommer minska behovet av 

nyproducerade varor eftersom de äldre produkterna stannar kvar i konsumtionscykeln. En ökad 

cirkularitet minskar också materialet som måste deponeras eftersom intakta komponenter som 

anses vara icke återvinningsbara kan återanvändas istället. Både Xerox och Inrego har 

fungerande affärsmodeller som båda bidrar till ökad cirkularitet. Nästa fråga att besvara är vad 

det är som hindrar modellerna från att bli implementerade, även om en modell är bra så kanske 

den är olönsam att implementera. Därefter måste modellerna jämföras för att kunna avgöra 

vilken av modellerna som skulle vara mest gynnsam för att öka cirkulariteten hos svenska 

vitvaror.  

5.1.1 Svårigheter med att öka cirkulariteten 

Idag samlar kommuner allt elektriskt och elektroniskt avfall som sedan återvinns. 

Återvinningen sköts av El-Kretsen som dokumenterar återvunnet material som förs vidare till 

Naturvårdsverket enligt WEEE-direktivet. WEEE-direktivet har som mål att öka återvinning 

och återanvändning. Återvinning är det enklaste sättet för El-Kretsen att utnyttja använda 

vitvaror, variationen av produkterna som anländer är hög. Fragmenteringen hindrar företag som 

vill återanvända produkterna. Om El-kretsen ska få tillgång till vitvarorna på miljöstationer 

måste företag med liknande modeller som Inrego och Xerox få tillgång till dem innan El-kretsen 
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återvinner materialet. Detta kan leda till att linjära företag byter affärsmodeller, kanske till 

liknande modeller som Xerox använder sig av. Ett sätt skulle vara att ändra WEEE-direktivet 

så mer konkreta mål sätts upp. Mål som fokuserar på att främst öka återanvändandet istället för 

återvinningen, med konkreta planer för hur man kan uppnå detta.  

5.1.2 Leasing och egen återtillverkning av vitvaror 

Xerox leasingmodell har en liknande idé som presenterades av Ellen MacArthur Foundation i 

kapitel 3.1. Xerox har visat att det är lönsamt att återtillverka kopiatorer och de kan även 

garantera att deras återanvända produkter har samma kvalitet som en ny produkt. Ellen 

MacArthur Foundations studie tyder på att det är lönsamt att leasa vitvaror eftersom high-end 

produkterna har lägre driftkostnad och håller längre än low-end produkterna. High-end 

produkterna har alltså en lägre kostnad under sin livscykel. Vid leasing får konsumenten 

möjligheten att använda en high-end produkt utan att behöva betala en stor engångssumma. 

Modellen kan även vara lönsam för företaget, ett exempel är att Xerox sparade 65 miljoner 

dollar och minskade sitt avfall med 50 % under de första tio åren efter de implementerade sin 

affärsmodell. Eftersom företaget får tillbaka produkten efter användning och produkten kan 

användas under ett nytt leasingavtal, är strategin lönsam ur ett ekonomiskt och resurseffektivt 

perspektiv. En annan fördel med att tillverkaren ser till att produkterna återanvänds är att de 

kan påverka utbudet av produkter på marknaden. För att uppnå en CE enligt 3.2 krävs det att 

man minskar användandet av produkter i systemet, detta kan enbart ske ifall producenterna 

tillverkar färre produkter, vilket skulle ske naturligt om producenterna använde 

leasingmodeller. Det skulle göra det lönsamt för företagen att designa sina produkter för 

demontering och på så sätt öka mängden återanvända komponenter. Längre livslängd på 

komponenterna ökar resurseffektiviteten och kan leda till ökade ekonomiska vinster för 

företagen. Produkter som är designade för demontering skulle med större sannolikhet kunna 

demonteras med en automatiserad process, vilket är önskvärt för de stora produktvolymer som 

finns för bland annat vitvaror. Kapitel 4.1.1 visar att Xerox modulsystem både ökar 

resurseffektiviteten och flexibiliteten hos produkterna. Modulerna gör det möjligt att anpassa 

kraven hos produkterna till nästa kund, utan att behöva designa om hela komponenten från 

grunden. Samma idé kan appliceras på vitvaror och på så sätt ökas flexibiliteten hos 

producenterna. Nackdelen med Xerox modell är att den kan bli svår att implementera. Idag 

köper de flesta konsumenterna sina produkter, det betyder att man måste ändra 

konsumentvanorna för att denna modell ska fungera. Konsumenten fokuserar på sin budget och 

inköpspriset på vitvaran, det som konsumenten inte tar med i sina beräkningar är driftkostnaden. 
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Om konsumenten var medveten om de ekonomiska vinsterna med leasingmodellen skulle det 

vara en drivkraft för att kunna implementera den i större skala. Även om leasingmodellen har 

visat sig vara billigare, väljer konsumenter idag bort den eftersom man inte är medveten om 

den totala kostnaden för produkten. För att lyckas med denna modell måste det tillverkande 

företaget visa konsumenterna lönsamheten med att leasa vitvaror.  

5.1.3 Konsumenter säljer produkter till återtillverkningsföretag 

Inregos modell går ut på att köpa in konsumerade produkter, återtillverka dem och sedan sälja 

produkter med hög kvalité till ett lägre pris än nyproducerade produkter. Inrego har visat att 

deras modell både är lönsam för företaget och för konsumenten. Inrego omsatte 230 miljoner 

kronor år 2015 genom att återtillverka andra producenters produkter.  Inregos strategi bidrar till 

att öka resurseffektiviteten eftersom de introducerar återanvändning av produkter. I och med att 

konsumenterna för ersättning för deras konsumerade produkter blir det en drivkraft för att 

implementera modellen. Även om det finns ekonomiska fördelar av att använda sig av modellen 

så garanterar det inte att konsumenterna säljer produkterna till återtillverkningsföretaget. Därför 

kan modellen inte anses särskilt konsekvent. I och med att företag med denna modell köper in 

använda produkter, kan det leda till minskad lönsamhet för linjära företag. Eftersom 

återtillverkning oftast är billigare än nytillverkning kan det leda till att linjära företag måste bli 

cirkulära för att kunna konkurrera på marknaden.  Detta leder till att modellen kan ses som 

tolererbar eftersom den i så fall leder till minskat produktutbud. Nackdelen är ifall de linjära 

företagen istället designar sina produkter så att de blir olönsamma att återtillverka. Detta skulle 

leda till att företag som använder sig av leasingmodellen kan erbjuda lika bra produkter till ett 

bättre pris, därför är detta scenario osannolikt. Detta skulle även gå emot WEEE-direktivet som 

vill öka återanvändandet av produkter och då kunna tas upp i politiska instanser eftersom varje 

enskild producent har ansvar för att öka återanvändningen. Företag som arbetar på samma sätt 

som Inrego har möjlighet att hjälpa producenter att göra deras linjära modeller mer cirkulära 

och detta kan leda till samarbetsmöjligheter istället för konkurrens mellan företagen. Linjära 

företag kan anlita företag som använder sig av Inregos modell för att möjliggöra återtillverkning 

och konkurrera med leasingföretag. Modellen är också enkel att implementera, konsumentens 

ägandevanor behöver inte ändras eftersom konsumenten fortfarande äger sin produkt. Allt som 

krävs är att företaget får tillgång till konsumerade produkter och att konsumenterna väljer att 

köpa dem. Inrego köper produkter från många tillverkare och variationen hos produkterna som 

Inrego hanterar är hög. El-Kretsen och Sveriges kommuner kan ta lärdom av Inregos modell 

för att öka resurseffektiviteten hos de vitvaror som hamnar på återvinningsstationer. 
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5.1.4 Skillnader mellan Xerox och Inregos affärsmodeller applicerade på vitvaror 

Det som skiljer Xerox och Inregos modeller är antalet mellanhänder, produktutbudet på 

marknaden och andelen produkter som återtillverkas. Xerox modell består av ett avtal mellan 

köpare och Xerox och på så sätt garanteras det att produkten återvänder till Xerox efter 

konsumtionsfasen. Inrego måste aktivt leta företag som vill låta återanvända sina produkter och 

är beroende av att hitta köpare som är villiga att köpa återanvända produkter. Detta gör att 

Inregos modell inte bidrar med lika hög återtillverkningsgrad som Xerox modell. Eftersom 

Xerox tillverkar sina egna produkter har de en annan möjlighet att konkurrera på marknaden 

jämfört med Inrego, som helt förlitar sig på att de får in konsumerade produkter. Inregos modell 

har fördelen att konsumenten själv äger sin produkt, vilket är det sättet som de flesta 

konsumenter använder idag. Båda modellerna kan ha ekonomiska fördelar hos konsumenterna 

vilket är viktigt för att kunna övergå till en av dessa modeller. Inregos modell ger 

konsumenterna dels ersättning för att lämna in gamla produkter och möjligheten att köpa 

återtillverkade produkter av hög kvalitet till ett lägre pris. Priset på en använd kvalitetsprodukt 

är lägre än inköpspriset av produkten från tillverkaren, medan livslängden är ungefär 

densamma. Leasingavtal kan i vissa fall vara mer lönsamma än vanliga köp då konsumenten 

inte behöver lägga ut en stor engångskostnad vid inköp. Konsumenten kan istället dela upp 

kostnaden över en längre period och på så sätt minska sin ekonomiska stress. Idag köper 

konsumenter billigare vitvaror på grund av att de inte har råd med engångskostnaden, 

exempelvis bland tvättmaskiner är de dyrare modellerna oftast billigare i längden eftersom de 

har en lägre driftskostnad. I och med att Xerox modell kan ha större ekonomisk uppsida hos 

producenter och konsumenter och ökar cirkulariteten mest så tror vi att denna modell är bättre 

än Inregos modell, båda har dock sina för- och nackdelar och de utesluter inte att de finns 

tillsammans på samma marknad. Så länge det finns linjära företag är Inregos affärsmodell ett 

bra sätt att se till att linjära varor blir mer cirkulära. Enda sättet för linjära företag att konkurrera 

med Inregos modell är att bli mer cirkulära, antingen genom att köpa tillbaka sina egna 

produkter och återtillverka dem, eller att använda sig av en leasingmodell för att garantera att 

andra företag inte kan återtillverka deras produkter. En annan anledning till att Xerox modell 

anses bättre är att företaget kan tillverka sina egna produkter och kan då anpassa dem för bland 

annat demontering. Modellen har därför större flexibilitet och fler möjligheter till att förbättra 

produkterna. 
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5.2 Kritik  

De flesta källor som har använts i denna studie kommer från databaser via KTHs bibliotek. 

Databaser som Web of Science och Emerald Insight har blivit granskade av flera forskare inom 

området innan de har blivit publicerade. Innan källorna valdes undersöktes det om 

informationen fanns publicerad i andra artiklar. Utöver källorna från databaserna användes även 

Ellen MacArthur Foundation som referens, de är ledande inom området och vi ser inga fördelar 

för organisationen att visa falsk fakta. Dessutom blev en del fakta från litteraturstudien 

bekräftad under studiebesöket hos Inrego. Siffror och statistik har inte någon större påverkan i 

denna studie eftersom studien inte är matematiskt djupgående, vilket innebär att om några 

siffror är felaktiga bör det inte påverka slutresultatet.  

I vår studie har vi inte lyckats få tag på någon vitvarutillverkare, det är svårt att säga ifall detta 

skulle leda till ett annat resultat för studien. Vi är säkra på att cirkulära modeller är bättre än 

linjära, men vilken modell som är bäst kan skilja sig beroende på perspektiv. Vi har exempelvis 

ingen data på hur mycket respektive modell sparar miljömässigt eller ekonomiskt hos vitvaror, 

vi har alltså bara jämfört vilken modell som är bäst i teorin och inte i praktiken. Därför skulle 

fakta applicerbar på vitvaror kunna påverka vilken modell som är mest lönsam. Vitvaror skiljer 

sig också åt, en modell kanske fungerar bäst för kylskåp men inte för diskmaskiner. Därför 

behöver man mer konkret fakta. För att vidareutveckla studien bör man undersöka en enskild 

produkt och göra beräkningar på ekonomisk och miljömässig lönsamhet.  
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6. Slutsats kring huvudfrågan 
Idag har Sverige en cirkulär modell i form av återvinning, modellen har potential för att bli mer 

resurseffektiv och cirkulär. För att öka cirkulariteten bland svenska vitvaror måste följande 

åtgärder vidtas.  

 Produkter måste återintroduceras på marknaden efter konsumtionsfasen 

 Återvinning får inte vara den primära åtgärden efter konsumtionsfasen. 

 WEEE-direktivet måste bli mer fokuserat på återanvändning och mer konkret på hur 

detta uppnås. 

Xerox och Inregos modell bidrar till ökad cirkularitet till olika grad. Xerox modell är mer 

konsistent och tolererbar eftersom det är Xerox själva som tillverkar sina produkter. Detta leder 

till att produkterna kan designas för att ingå i ett cirkulärt system och företaget har möjligheten 

att direkt påverka antalet produkter på marknaden. Xerox modell kan bli svår att implementera 

hos vitvaror eftersom konsumenterna främst köper sina vitvaror idag. Modellen är mer cirkulär 

än Inregos modell men Inrego har visat att man kan göra icke-cirkulära produkter till en del av 

ett cirkulärt system genom att utföra en enklare service på produkterna innan de säljs vidare. 

El-Kretsen och Sveriges kommuner kan ta lärdom av Inrego för att uppnå en högre 

återanvändningsgrad som leder till en högre cirkularitet. I och med att Inregos modell är lätt att 

implementera och lönsam både för företag och konsumenter så kommer den minska 

lönsamheten för linjära företag. Detta kommer i sin tur leda till att leasingmodeller kan bli 

motstrategier eftersom att de är mer effektiva och konsistenta än Inregos strategi. Inregos 

modell och Xerox modell kompletterar varandra, Xerox är ett optimerat cirkulärt system med 

förbättringsmöjligheter, medan Inregos modell gör linjära företag cirkulära. Tillsammans kan 

modellerna bidra till en ökad cirkularitet av alla svenska vitvaror. 
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