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Sammanfattning 

I dagens linjär ekonomiska samhälle produceras det dagligen mängder av produkter. För 

varje produkt medföljer även förpackningar, oavsett om det är för kommersiellt bruk eller 

i skyddande syfte. En konsekvens av detta är att mängder av förpackningsavfall skapas i 

takt med produktionen av produkter. I dagens globaliserade världshandel är transport av 

produkter något oundvikligt och förpackningsskydd är därför nödvändigt.  

Cirkulär ekonomi är en modell som förespråkar om att systematiskt designa ut avfall. Det 

tros vara ett verktyg för företag att öka resurseffektiviteten, tack vare att besparingar på 

energi, tid och kostnader kan åstadkommas genom returflöden. Cirkulär ekonomi är 

därför en ekonomisk modell fylld med potential och möjligheter för att nå en mer 

resurseffektiv produktion, men i verkligheten något som ännu kanske inte är realiserbart 

för alla branscher.  

Syftet med denna studie är därför att identifiera vilka svårigheter som uppstår kring att 

implementera cirkulär ekonomiska strategier för ett förpackningsföretag. Vilket leder till 

frågeställningen:  

 

 

Litteraturstudien utförs i hopp om att kunna bygga upp förutsättningar till att kunna 

besvara frågeställningen. Dessutom tas det upp vad resurseffektiv produktion betyder. 

Därefter förklaras begrepp såsom linjär ekonomi och cirkulär ekonomi. Vidare förklaras 

hur cirkulär ekonomi kan uppnås genom tekniska och biologiska materialflöden, ”closing 

loop” och cirkulär ekonomiska affärsmodeller. Utöver detta tas det även upp vilka 

fördelar och vilka teoretiska barriärer det finns för att implementera cirkulär ekonomi.  

Kunskapen från litteraturstudien har applicerats till att utföra en fallstudie och intervjua 

förpackningsföretaget Nefab AB. Utifrån dessa intervjuer har fem barriärer identifierats. 

Dessa är tekniska, logistiska, regulatoriska, kulturella och finansiella. Under varje barriär 

tillhör olika utmaningar och svårigheter. Av de fem identifierade barriärerna har två av 

dessa utsätts till de mest kritiska; den logistiska och finansiella.  

Varje identifierad barriär har en logisk förklaring såsom kulturella beteenden i samhället, 

ekonomiska drivkrafter och infrastrukturer. Barriärerna är därför inte specificerade till 

företaget som studerats utan är applicerbara till andra förpackningsföretag också. De två 

kritiska barriärerna är fundamentala för att kunna skapa förutsättningarna till returflöde. 

Returflöde möjliggör återanvändning. Ju mer som återanvänds, desto mindre behöver 

produceras för att möta samma efterfrågan. På så sätt skapas en resurseffektiv produktion.  

De identifierade barriärerna har däremot skiljt sig från litteraturstudien. Det är viktigt att 

ta denna studie vidare och beakta ifall returflöde för förpackningsföretag verkligen är 

resurseffektivt i alla olika fall. Dessutom om returflödet och de cirkulär ekonomiska 

affärsmodeller kan utvecklas ännu mer i förpackningsbranschen.  

Genom att identifiera vad och varför problemen uppstår kring implementation av cirkulär 

ekonomiska affärsmodeller, kan det förhoppningsvis komma på lösningar till att 

överkomma dessa och öka resurseffektiviteten för returflöden. Det är därför viktigt att 

undersöka denna bransch mer genomgående, för förpackningar är trots allt något 

oundvikligt i dagens globaliserade samhälle.  

”Vilka barriärer finns det för att öka resurseffektiviteten genom 

att implementera cirkulär ekonomiska affärsmodeller i ett 

förpackningsföretag?” 

 

 

 



 

 

Abstract 

Today’s society lives by a linear economic system that produces a big quantity of products 

every day. For each product produced it’s also packaged. The package can be due to 

protection or commercial use, either way a package will also be produced.  Transporting 

products in today’s globalized world is something necessary, hence packaging for 

transportation purposes is something inevitable. A consequence of this is that a whole 

amount of package waste is generated at the same pace. 

Circular economy is a model that advocates to systematic design products to minimize 

waste. Its business model is supposed to be a tool to increase resource efficiency in 

companies, due to reusing through return flows. Circular economy is therefore a model 

with potential and possibilities to attain a high resource efficient production, but in reality 

something that is still not yet applicable in many fields.  

The purpose of this study is therefore to identify which challenges and difficulties there 

are to applying circular economic business models on companies selling packaging 

solutions to increase their resource efficiency. This leads to the formulation of the 

following question that should be answered through this study:  

  

 

 

To answer this question a literature study has been conducted. Therefore this starts off 

with reviewing relevant parts of the literature study as well as defining what resource 

efficient production means in general and what linear economy and circular economy 

entail. Furthermore it will contain the concept of how circular economy could be 

interpreted into material flows, “closing loops” and how such are translated into circular 

economic business models. More over both the benefits of circular economy and it’s 

theoretically barriers will be analyzed.   

From this literature study a solid ground of information was built to create relevant topics 

and interview questions to gather information to answer the question above. The 

interview questions were then applied to the packaging solution company Nefab AB. 

Through two interviews that were conducted, five barriers were identified; technical, 

logistical, regulatory, cultural and financial barriers. Within these five identified barriers 

there are two barriers that were found to be the most critical ones; and those are logistical 

and the financial ones.  

Each identified barrier has logical explanations like cultural behavior in society, 

economical drives in society and infrastructures. These explanations means that it is not 

specified to the company itself and could be applied to other packaging solution 

companies as well. The two critical barriers were somehow expected. The logistical and 

financial barriers are fundamental into creating the possibility of return flows. However 

the barriers identified in this study came to differ from the theoretical ones. This is due to 

the different circumstances this study had as compared to the studied ones.   

Return flows can in some cases be applied in the packaging field, but what is the next 

step to take towards circular economy? Is it really that resource efficient to make return 
flows? It would be interesting to do more analyzes within this field and circular economic 

business model, because packages is something inevitable in todays globalized society. 

”Which barriers is there to implement circular economic business 

model in a packaging solution company to increase its resource 

efficiency?” 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer en kort introduktion att ges till ämnet som kommer att studeras. I 

delkapitel ”1.2 Syfte” kommer rapportens syfte och frågeställning att presenteras. 

Därefter kommer det att presenteras hur studien har avgränsats i delkapitel ”1.3 

Avgränsning” samt hur studien framtagits i delkapitel ”1.4 Metod”.  

1.1 Introduktion 

Det produceras miljontals produkter varje dag i vårt linjär ekonomiska samhälle.  En 

konsekvens av detta är att det skapas stora mängder avfall dagligen. År 2016 genererade 

Sverige 142 miljoner ton avfall (SMED, 2018). För varje produkt som produceras 

tillkommer även en förpackning. Förpackningar kan användas i marknadsföringssyfte, 

men för industrier är förpackningar främst ett sätt att skydda produkten vid transport och 

när den står i lager. På grund av globalisering är transport av produkter något nödvändigt 

och därför är förpackningar något som är högst oundvikligt. Dagligen skapas alltså stora 

mängder förpackningsavfall, utöver produktavfall och produktionsavfall.  

 

Figur 1: Figuren visar både linjär och cirkulär ekonomisk modell. Pilarna till vänster som leder till 
”incineration & landfill”, speglar den linjär ekonomiska modellen. Cirkulär ekonomisk modellen 
förespråkar om att systematiskt designa ut avfall genom att skapa cirkulation av produkten som 
visualiseras som cirklarna till höger sida om den linjära modellen (Kampen, 2016). 

Cirkulär ekonomi förespråkar om att systematiskt designa ut avfall och på så sätt 

omvandla dagens linjära system till ett cirkulär ekonomiskt system. Detta för att skapa 

materialflöden genom att återanvända, återskapa och återvinna istället för att skapa avfall 

– som tillsynes i figur 1 ovan. Inom företag och industrier är cirkulär ekonomi därför ett 
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verktyg till att öka produktionens resurseffektivitet. Detta genom att introducera 

returflöden av produkter som tillåter företaget att kunna återfå komponenter och material, 

samtidigt som produkter kan återanvändas och återförsäljas. Cirkulär ekonomi är därför 

en ekonomisk modell fylld med potential och möjligheter för att nå en mer resurseffektiv 

produktion, men i verkligheten något som ännu kanske inte är realiserbart för alla 

branscher. För förpackningsprodukter är det svårt att introducera returflöde av olika 

orsaker. Vad är dessa orsaker samt varför uppstår dessa svårigheter och utmaningar?  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är därför att identifiera vilka svårigheter som uppstår kring att 

implementera cirkulär ekonomiska strategier för ett förpackningsföretag. Detta för att 

kunna ge underlag till att sträva mot att arbeta mer resurseffektivt med hjälp av cirkulär 

ekonomi som ett verktyg. Valet att inrikta sig i förpackningsföretag är på grund av att alla 

produkter idag förpackas på ett eller annat sätt, vilket medför att en stor mängd av 

förpackningsavfall skapas dagligen. Om återanvändning kan ses som ett framtida 

alternativ kan detta bespara företaget på energi-, tid- och arbetsresurser. Frågan är därför: 

 

 

 

 

 

 

För att besvara studiens frågeställning är det nödvändigt att ta reda på: 

• Vad innefattar resurser och resurseffektiv produktion i detta avseende? 

• Vad är linjär ekonomisk modell och vad är problematiken med denna?  

• Vad är cirkulär ekonomi och hur kan företag applicera detta? 

• Vad finns det för fördelar med att implementera cirkulär ekonomi? 

• Vad finns det för teoretiska barriärer för att uppnå cirkulär ekonomi? 

1.3 Avgränsning 

Det finns många olika förpackningslösningar, allt från förpackningar för långvarigt skydd 

till förpackningar avsedda för marknadsföring. I denna studie kommer dock enbart 

förpackningslösningar utformade som transportskydd att utforskas, det vill säga tillfälliga 

förpackningar som är nödvändiga för att kunna skydda produkter vid transport. I denna 

studie undersöks främst förpackningar som är gjorda för att klara av flera transportcyklar, 

så kallade returförpackningar, och konceptet att hyra ut förpackningar, så kallad pooling. 

Dessa begrepp kommer att tas upp i kapitel ”4. Förpackningsföretaget Nefab AB”. 

Samtidigt behövs även förståelse kring engångsförpackningar (förpackningar som 

återvinns eller slängs efter att ha använts en gång), för att kunna jämföra med 

returförpackningar.  

På grund av tidsbegränsningar kommer denna studie att studera ett företag. Detta för att  

kunna få möjlighet till djupare förståelse om vilka processer, material och svårigheter 

som uppstår kring returförpackningar respektive engångsförpackningar. Företaget Nefab 

AB har därför valts till detta syfte. Enbart Nefabs verksamhet i Sverige kommer att 

studeras för att avgränsa studien ytterligare. Nefab är ett företag som både har en etablerad 

returförpackning, engångsförpackning och uthyrning av förpackningar. Nefabs 

verksamhet kommer att beskrivas i kapitel ”4. Förpackningsföretaget Nefab AB”.  

”Vilka barriärer finns det för att öka resurseffektiviteten genom att 

implementera cirkulär ekonomiska affärsmodeller i ett 

förpackningsföretag?” 
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1.4 Metod 

En litteraturstudie har utförts i denna studie för att bilda kunskap om ämnet och applicera 

detta på en fallstudie. Med hjälp av litteraturstudien har relevanta frågor till intervjuer 

kunnat byggas upp, för att sedan kunna analysera dessa för att kunna besvara 

frågeställningen.  

Litteraturstudien grundar sig i vetenskapliga publikationer från välkända organisationer, 

vetenskapliga databaser och myndighetsrapporter. Ellen MacArthur Foundation är en 

välgörenhetsorganisation som arbetar med att påskynda övergången till cirkulär ekonomi. 

Organisationen har många stora bolag och statliga myndigheter som samarbetspartner i 

deras forskning. De är en av de främsta forskningsorganisationerna inom cirkulär 

ekonomi, varför stor del av rapportens litteraturstudie har baserats på denna källa. De 

vetenskapliga databaser som har använts är DIVA och ELSEVIER. Dessutom baseras en 

del av litteraturstudien på föreläsningar som utgavs av Institutionen av Industriell 

produktion på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Däribland föreläste professor Amir 

Rashid om cirkulär ekonomi. Han har därefter kontaktas för personligt möte den 1 

februari 2019 för mer djupgående information om cirkulär ekonomiska affärsmodeller. 

Professor Rashids ståndpunkter har varit en viktig del och startskottet till studiens ämne. 

Han har meriter som examinator i kursen ”Circular Economy and Industrial Systems” vid 

KTH Industriell teknik och management, forskningssamarbete med Ellen MacArthur 

Foundation och har dessutom skrivit en rad med vetenskapliga publikationer inom ämnet 

cirkulär ekonomi.  

Kvalitativa metoder har använts i detta kandidatexamensarbete och det innebär att 

intervjuer kommer att utföras för att få en djupare förståelse om fältet som undersöks. 

Totalt har två intervjuer med förpackningsföretaget Nefab gjorts i denna studie. De 

intervjuer som utförs är av ostrukturerad och semistrukturerade karaktärer. Den 

semistrukturerade intervjun har förstrukturerade frågor som används för förberedande 

syfte. Frågorna var dock öppna och har inga förutbestämda alternativ till svar. Det är 

alltså fritt att ställa följdfrågor om det skulle behövas för att få en djupare förståelse kring 

företagets verksamhet, kultur och arbetssätt. Utifrån dessa intervjuer byggdes kapitel ”5. 

Barriärerna hos Nefab AB”. 

Första intervjun (intervju 1) intervjuades Group Vice President, Sinisa Malesevic, och 

Project Assistent, Magnus Wallin. Svårigheter och utmaningar kring returflöden 

diskuterades utifrån de intervjuades expertis i företaget. Efter denna intervju analyserades 

dessa svårigheter och utmaningar med returflöden som sedan kunde sammanfattas under 

barriärer.  Utifrån detta togs resultatet fram för delkapitlet ”5.1 Fem identifierade 

barriärer”.  

Utifrån intervju 1 byggdes det upp en intervjubakgrund till intervju 2, denna återfinns i 

bilaga A. I intervju 2 intervjuades Pooling Manager, Bujar Asani som fick bilaga A mejlat 

till sig före intervjun.  Detta i hopp om att kunna få ännu djupare förståelse, ökad tydlighet 

och identifiera ytterligare barriärer från ansvarig person kring returflöden. Utöver detta 

bads sedan den intervjuade att ange den mest kritiska barriären utifrån de redan 

identifierade barriärerna. Utifrån detta togs resultatet fram i delkapitlet ”5.2 Kritiska 

barriärer”. 
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2. Resurseffektivitet 

Cirkulär ekonomi ska fungera som ett verktyg till att öka produktionens resurseffektivitet 

– men vad betyder egentligen resurser, produktion och resurseffektivitet? Nedan kommer 

det att tas upp vad dessa begrepp betyder.  

Resurser 

Resurser förknippas oftast med naturresurser vid första tanken. I produktion innefattar 

begreppet resurs även utrustning, personal, pengar, tid och energi (Wingård, 2019).  

Produktion 

Produktion innebär att produkter skapas utifrån råvaror, material och komponenter med 

hjälp av processer och resurser. Detta kan bäst förklaras genom ICOM-diagram som 

illustreras i figur 2 (Wingård, 2019). 

 

Figur 2: ICOM-diagram (Wingård, 2019). 

Resurseffektivitet 

Resurseffektivitet innebär att hushålla och ta hand om resurser. Det kan vara allt från att 

se till att personalen mår bra, minimera energianvändningen, tidseffektivisera processer 

till maskinerunderhåll och minimera kostnader. Hushålla naturresurser genom att 

återanvända och återintroducera resurser säker in i biosfären är ytterligare sätt att nå 

resurseffektivitet. Detta kan åstadkommas genom att skapa ett fungerande materialflöde 

där möjligheten till återanvändning och returflöde introduceras (Wingård, 2019).  
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3. Linjär och cirkulär ekonomi   

För att förstå vad cirkulär ekonomi innebär, behöver det först bekantas med begreppet 

linjär ekonomi som kommer att behandlas i delkapitel ”3.2 Linjär ekonomi och 

resursproblematiken”. Vidare kommer begreppet cirkulär ekonomi förklaras i 

delkapitel”3.3 Begreppet cirkulär ekonomi”, samt i samma del ges en förklaring till 

cirkulär ekonomiska tankesätt till materialflöden och cirkulär ekonomiska produkter. 

Därefter kommer det att förklaras, i delkapitel ”3.4 Cirkulär ekonomiska affärsmodeller 

– hur cirkulär ekonomi implementeras”, hur cirkulär ekonomiska affärsmodeller är 

nödvändiga för att möjliggöra cirkulär ekonomiska produkter. Vidare ska cirkulär 

ekonomisk modell ha många fördelar som kommer att tas upp i delkapitel ”3.5 Fördelar 

med att implementera cirkulär ekonomi”. Trots detta så är det ändå inte fullt etablerat i 

samhället. Barriärer och utmaningar för att implementera cirkulär ekonomi kommer 

därför slutligen att tas upp i delkapitel ”3.6 Barriärer för att övergå till cirkulär 

ekonomi”.   

Dessförinnan begreppen linjär och cirkulär ekonomi tas upp, ska det först förklaras hur 

industriella revolutionen blev ett startskott till dagens linjär ekonomiska modell. I 

delkapitel ”3.1 Industriella revolutionen påverkan – födelsen av linjär ekonomi” kommer 

därför en kort beskrivning av industriella revolutionens påverkan att ges.  

3.1 Industriella revolutionens påverkan – födelsen av linjär ekonomi 

Före industriella revolutionen levde större delar av samhället i fattigdom. I detta 

förindustriella samhälle var service och återanvändningen två viktiga faktorer för att 

undvika slösaktighet och fattigdom (Ellen MacArthur Foundation, 2012). I och med 

industriella revolutionen skedde det dock ett skifte i tankesätt. Industrierna möjliggjorde 

att stora enheter av produkter kunde produceras till ett relativt lågt pris. Återanvändningen 

var inte längre ett sätt att nå god ekonomi, utan det var genom att sälja många enheter. 

Där föddes idén om modern konsumtion med tankesättet om att en god ekonomi innebar 

”Producera mer, konsumera mer”, samtidigt som det under denna tid ansågs att resurser 

var oändliga. Dessa tankebanor ledde till att människan började ta ut naturresurser i allt 

större utsträckning. Det togs ut, användes och blev sedan till avfall. Än idag levs det efter 

”ta-skapa-släng”-principen, helt enkelt en ekonomisk modell av linjär karaktär (Rashid, 

2019).  

Det var inte förrän under 1970-talet då det insågs att oändliga resurser inte var möjligt. 

Det var under denna tid som motrörelser började ske och många organisationer började 

att mynta begrepp som hållbarhet och resurshushållning. Det var även då begreppet 

cirkulär ekonomi myntades (Rashid, 2019).  

3.2 Linjär ekonomi och resursproblematiken 

Linjär ekonomi följer alltså idén om att ”ta-skapa-släng”, som visualiserar i figur 3 nedan.  

Denna ekonomiska modell har lett till diskussioner om resursförbrukning och 

deponeringsproblematik.  
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Figur 3: En visuell bild av hur linjär ekonomi ser ut och principen ”ta-skapa-släng”, på engelska 
”take-make-waste” (Wautelet, 2018). 

Linjär ekonomi innebär att det levs efter idén om att det finns oändliga resurser. Därför 

tas det ut resurser utan att återinföras tillbaka i naturen, vilket i längden innebär att 

resurser tar slut. Med detta tankesätt produceras produkter som inte kan återvinnas. 

Produkterna blir därför till avfall (Ellen MacArthur Foundation, 2012). Avfallet kan 

materialåtervinnas, återvinnas biologisk och återvinns till energi, men en stor mängd av 

avfallet deponeras. I genomsnitt är det en fjärdedel av avfall som deponeras bland 

europeiska länder. Trots att deponeringen minskar varje år i Europa är det fortfarande ett 

stort problem. Det som deponeras är oftast förorenade massor som är farliga för naturen 

och något som inte går att bryta ner naturligt (Avfall Sverige, 2018). Linjär ekonomi 

medför alltså två huvudsakliga problem; resursminskning och deponering av avfall.  

3.3 Begreppet cirkulär ekonomi 

Cirkulär ekonomi myntades som en motreaktion mot tankesätten om ”oändliga resurser” 

och ”producera mer och konsumera mer”. Visionen är att eftersträva en ekonomisk 

modell som efterliknar naturens system; kretslopp. Visionen kan förklaras med ett 

sedvanligt engelskt begrepp, ”closing loop”, som används aktivt inom cirkulär ekonomi. 

Begreppet betyder att man ska sluta linjerna i den linjära modellen till att bli cirkel som i 

Figur 1 och undvika avfall (Rashid, 2019) . För att möjliggöra visionen bygger det på 

principer med tankar om system, förnyelsebar energi, elimination av kemiskfarliga 

substanser och att avfall ska upphöra (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

Genom ett nytt tankesätt ska detta kunna omdefiniera sättet i dagens mekaniska 

produktion, konsumtion och tjänster. Detta genom att skapa och optimera system, snarare 

än att fokusera komponentvis. Rent konkret handlar det om att skapa materialflöden som 

rör sig i ett slutet system. Inom cirkulär ekonomi finns två huvudsakliga materialflöden 

som beror på vad det är för sorts material och råvara. Dessa kallas för biologiska och 

tekniska materialflöden. Genom att produktionen och användandet av produkten fullföljer 

dessa materialflöden kan det på så sätt skapa kretslopp (Ellen MacArthur Foundation, 

2012).  

Det återanslutande materialflödet skapas genom att ändra synen på konsumtion och 

tankesätten om ”producera mer och konsumera mer”. Istället förespråkas tankesätten i det 

förindustriella samhället, det vill säga att tjänster och återanvändning behöver 

återintroduceras. Tjänster bör introduceras i företagens affärsmodell, snarare än 

produktägarskap. Detta för att kunna gå ifrån produkttankesättet. Det här kommer att 

förklaras mer grundligt i delkapitel ”2.3 Cirkulär ekonomiska affärsmodeller – hur 
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cirkulär ekonomi implementeras”. Med andra ord behövs dagens affärsmodeller ändras 

för att möjliggöra cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

Materialflödeskarta och hur cirkulär ekonomiska produkter ska designas  

I cirkulär ekonomi delas material in i biologiska och tekniska materialflöden. Biologiska 

ämnen är inte farliga för naturen. De kan därför återinföras och brytas ner naturligt av 

ekosystemet. När dessa material ska ingå i en produkt bör de därför designas och 

produceras utan att de kontamineras. Tekniska ämnen är däremot material som utbrutits 

och sedan omvandlats av människan. Naturen kan inte bryta ner tekniska ämnet och om 

de hamnar i naturen stör dessa därför ekosystemet. Tekniska ämnen behöver därför 

designas så att kvaliteten bevaras och kan återanvändas.  

Genom att ”designa ut avfall” ska det möjliggöra potentialen att fullfölja de föreslagna 

materialflödena i figur 4 nedan. I figuren syns den linjära modellen i mitten där det går 

från att inhämta råvaror från naturen till avfall. Till vänster illustreras det biologiska 

materialflödet och till höger det tekniska materialflödet. Som till synes i figur 4 finns det 

många vägar att gå för produktmaterialen. Cirkulering av material innebär att avfall inte 

längre är en del av produktens livscykel (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

 

Figur 4: De olika vägarna materialen kan ta beroende på om det är biologiska eller tekniska 
ämnen. Här visas den biologiska materialcykeln till vänster och tekniska materialcykeln till höger, 
samt den linjära materialgången som illustreras i mitten (Ellen MacArthur Foundation, 2012). 

Produkter ska eftersträva en utformning som tillåter att de i första hand kan cirkulera och 

hålla sig inom de innersta cirklarna i figur 4. Detta innebär att produkten ska vara 

utformad för att kunna repareras och kunna användas över en lång period. 
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Återanvändning istället för att skapa nytt leder till att det sparas i materialåtgång, kapital, 

arbetskraft och energi. När produkten inte längre går att reparera är det viktigt att 

produkten också är designad till att kunna upprustas. På så sätt kan den återanvändas och 

distribueras tillbaka till marknaden igen (Mont, et al., 2017).  

Produkter ska också eftersträvas att cirkulera i materialflödet med rena ämnen. När 

produkter tappar kvalité efter tid, så kan de återvinnas. Om rena ämnen flödar i 

produkterna som tillverkas kan omdistribuering av material samt återvinning ske mer 

effektivt. Detta innebär att material till produkter behöver tas fram utan föroreningar. Det 

är dessutom viktigt att veta vad som finns i materialen som tas fram för att vid återvinning 

kunna särskilja på dessa. Om produkten innehåller olika material behöver de också 

designas så att de kan demonteras lätt. På detta sätt kan produktens återvinningsgrad 

optimeras (Mont, et al., 2017). 

Vissa produkter går dessvärre inte att återfå i dess ursprungliga form, såsom kläder. Då 

gäller det att utnyttja materialen i största möjliga mån. Dessa produkter behöver designas 

med medvetenhet om vad som går in i produktionen och hur  produktmaterialen påverkas 

efter produktionen. Med hjälp av ökad medvetenhet och produktkunskap kan det på så 

sätt tillåta produktmaterialet att återanvändas till ett annat syfte (Mont, et al., 2017).  

3.4 Cirkulär ekonomiska affärsmodeller – hur cirkulär ekonomi 
implementeras 

Målet med cirkulär ekonomiska affärsmodellerna är att möjliggöra för företagen att få 

tillbaka sin produkt och kunna skapa värde ur den igen. Detta genom återanvändning, 

upprustning eller återvinning. I många avseenden kan detta även gynna konsumenten, för 

tillgängligheten av produkten och servicen som ingår kan underlätta för kunden. 

Dessutom behöver konsumenten inte tänka på hur produkten behöver förvaras eller 

slängas efter användning. Däremot är svårigheten med konsumenters vana och tankesätt 

att de ofta anser att produktägarskap är ett positivt attribut. Detta leder till att tjänster 

oftast inte är lika attraktivt för konsumenter ifall alternativet produktägarskap är 

tillgängligt (Lieder, et al., 2017).  

 

Figur 5: Det cirkulär ekonomi förespråkar är att arbeta mot att sälja tjänster istället för att sälja 
produktägarskap. Ovan listas fem olika affärsmodeller som fördelas på en skala mellan att sälja 
produkt och sälja en tjänst där produkten står i skymundan. 

Cirkulär ekonomiska affärsmodeller behöver tillämpas för att möjliggöra olika 

resurseffektiva strategier såsom ”closing loop” enligt professor Rashid (personlig 

kommunikation, 1 februari, 2019). Han menar att synsättet på produkter behöver ändras, 
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där produktägarskap behöver övergå till att istället erbjuda tillgång till servicen som 

produkten bistås med. Det vill säga ett skifte från att sälja produktägarskap till att istället 

sälja en tjänst genom produkten, detta illustreras i figur 5. Han tog upp olika fem generella 

cirkulär ekonomiska affärsmodeller, dessa är ”Buy-back”, ”Take-back”, ”Pay-per-use”, 

“Leasing” och “Product Service System”. Samtliga beskrivs närmare i avsnitten nedan 

och sätts i relation till varande som tillsynes i figur 5.  

Take Back och Buy Back 

När produkten tas tillbaka av företaget kallas det för take-back. En variant av take-back 

kallas för buy-back som betyder att företaget istället köper tillbaka produkten. Båda 

grundar sig i den konventionella försäljningen av produktägarskap, skillnaden är att när 

kunden inte längre vill ha produkten har denne möjlighet att återlämna respektive sälja 

tillbaka produkten. Nackdelen med denna metod är att trots valet att kunna sälja 

respektive lämna tillbaka produkten, har de samtidigt valet att välja bort detta. Detta gör 

att det blir svårt för företaget att förutse hur stor mängd som faktiskt kommer tillbaka 

(Lieder, et al., 2017). 

Pay per Use 

Begreppet “pay-per-use” är på engelska och innebär att kunden betalar per användning. 

Kunden betalar alltså tillgången till att använda tjänsten än att faktiskt äga produkten som 

bistår med tjänsten. Istället för att betala för hela tvättmaskinen, betalas istället per 

användning av tvättmaskinen (Lieder, et al., 2017).  

Leasing 

På svenska betyder ”leasing” helt enkelt att ”hyra ut”. Fördelen med att hyra ut istället 

för produktägarskap, ur ett cirkulär ekonomiskt perspektiv, är att ägarskapet förflyttas till 

företaget som säljer produkten. Detta leder till att ansvaret över produkten ligger hos 

företaget, vilket innebär att företaget kan planera hur produkten ska återinföras i ett 

kretslopp för att uppnå cirkulär ekonomi. Beroende på vad och hur produkten utformas 

kan användardata av produkten lagras och på så sätt skapa ytterligare värde för företaget. 

Företagen kan i framtida produkter basera utvecklingen på sådan typ av data. I jämförelse 

med ”Take-Back” kan produktens kvalitet och kvantitet lättare säkerställas och produkten 

kan planeras för underhåll och återlämning (Lieder, et al., 2017).  

Product Service System 

Begreppet ”Product Service System” innebär att produkten hamnar i skymundan. 

Produkten säljs istället med en tjänst, där tjänsten är det som produkten är gjord för att 

leverera. Ett förklarande exempel är hur företaget Xerox arbetar. Xerox startade sitt 

företag med att producera skrivare och sälja dessa. Kunderna som köpte deras produkt 

har självklart inte önskemål om att äga produkten i sig, utan att äga tillgången till tjänsten 

”att skriva ut”. Under 1980-talet påbörjades arbetet mot en mer cirkulär ekonomisk 

affärsmodell. Idag säljer Xerox kontorslösningar i form av utskrifter snarare än skrivare. 

De erbjuder service om reparation och påfyllning av färg. På detta sätt har Xerox haft 

möjligheten att återvinna påfyllningskasseter, dessutom att ta tillbaka gamla maskiner för 

att reparera och restaurera så dessa kan återanvändas (Rashid, et al., 2013).  
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3.5 Fördelar med att implementera cirkulär ekonomi 

Fördelarna med att implementera cirkulär ekonomi innefattar tre parter; samhället, 

företaget och konsumenterna. Cirkulär ekonomis fördelar för samhället förutsätter en 

storskalig implementation, medan företagens och konsumenternas fördelar kan det 

komma från individuella produkter (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

Fördelar för samhället 

För det första kan implementation av cirkulär ekonomi ge materialbesparingar. Detta kan 

åstadkommas genom att avfall tas till vara som en resurs istället för att hanteras som en 

kostnad till att tillhandahållas som deponi. För det andra kan cirkulär ekonomi förebygga 

prisvoltalitet på råvaror, samt att säkerställa att det finns framtida naturresurser. Genom 

att utnyttja cirkulerande materialflöden, behövs därför inte ständig jakt på nya 

naturresurser. För det tredje innebär en övergång från produktägarskap till försäljning av 

tjänster att det kan skapa arbetsmöjligheter i samhället (Ellen MacArthur Foundation, 

2012).  

Fördelar för företag 

För företag innebär en övergång till cirkulär ekonomi att företag kan komma att sänka 

sina kostnader för råvarumaterial och på så sätt öka resurseffektiviteten. Detta genom att 

returflöde skapar återförsäljning av produkter, utan att behöva investera i 

produktionskostnader. De produkter som inte kan återanvändas, kan ge vinning genom 

att ta vara på fungerande komponenter. Returflödet kan dessutom leda till att stärka 

kundrelationen och öka kundlojaliteten, samt ge företaget ovärderlig kunddata (Ellen 

MacArthur Foundation, 2012).  

Fördelar för konsumenter 

Implementationen av cirkulär ekonomi kan komma att minska den totala kostnaden av 

ägarskapet av en produkt. Eftersom att en cirkulär produkt är designad att hålla länge, 

leder det till att konsumenten inte behöver investera i multipla produkter. 

Återanvändningen kan skapa en begagnad produkt som finns till en lägre kostnad. 

Dessutom tillåter affärsmodellerna andra former att produkttillgänglighet där 

konsumenten inte behöver betala en stor summa för till produktägarskap. Övergång till 

cirkulär ekonomiska affärsmodeller innebär, som tidigare nämnt, ett skifte från 

produktägarskap till försäljning av tjänster. Detta ger konsumenten en större servicegrad 

och kan ge en helt annorlunda produktupplevelse (Ellen MacArthur Foundation, 2012).  

3.6 Barriärer för att övergå till cirkulär ekonomi   

Kirchherr et al. (2017) identifierade huvudsakliga barriärer baserat på intervjuer av 153 

företag och 55 statliga arbetare som hittas inom Europeiska Unionen. Dessa barriärer 

kategoriseras i fyra huvudsakliga kategorier; kulturella, marknad, teknologiska och 

regulatoriska. Nedan kommer barriärerna att förklaras mer detaljerat.  

I den kulturella barriären tas det upp att den största problematiken är konsumenternas 

beteende. I intervjuerna framkommer det att konsumenter har liten medvetenhet och litet 

intresse för cirkulär ekonomiska produkter. Detta på grund av att konsumenter beskrivs 

som att de påverkas av trender, vilket leder till att de ändrar snabbt uppfattning kring en 
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produkt. Produkter som står sig längre än trender har därför en liten efterfrågan. Från en 

av intervjuerna påstås att om detta konsumentbeteende förändras kan det vara ett 

incitament för företag övergå till cirkulär ekonomi. Idag är dock konsumenternas 

nuvarande tankesätt ett av de största hindren. Inte enbart är det konsumenters beteende 

som hindrar en övergång, vidare tas företagskultur upp som ytterligare problematik. 

Många företag är konservativa och ser ingen anledning till att ändra affärsmodell. Vilket 

betyder att det finns ett problem kring tankesättet om cirkulär ekonomi i konservativa 

företag. Vidare menas att företagskulturen och hur beslut fattas inte alltid fokuseras på 

miljön. Detta på grund av att CSR- eller hållbarhetsavdelningar oftast har mindre 

inflytelse än avdelningar såsom finansavdelningar.  

Ett tredje problem som tas upp är att även om företaget väljer ett cirkulär ekonomiskt sätt 

att producera, är det inte alltid att det går hela vägen. En produkt som klassas som cirkulär 

ekonomisk innebär att hela produktkedjan också är av cirkulär ekonomisk.  I intervjuerna 

togs det upp att det är svårt att samarbeta eller hitta leverantörer som vill följa med i 

övergången till cirkulär ekonomi.  

En annan kategori av barriärer är marknaden i sig. I dagens marknad kan råmaterial köpas 

till ett relativt lågt pris i jämförelse med återvunnet material. Problemet med återvunnet 

material är även att det oftast blir till sämre kvalitet och kräver då en högre 

investeringskostnad för att höja kvaliteten på materialet. De intervjuade menar att detta 

skulle leda till att företag som arbetar med cirkulär ekonomi skulle skapa produkter som 

skulle vara dyrare än konkurrenterna som producerar traditionellt.  

Det tas även upp att hög investeringskostnad skulle behövas för att kunna skapa cirkulära 

produkter. I dagsläget är denna investering en osäker sådan. Detta på grund av att det inte 

finns beprövade metoder. De intervjuade menar alltså att den som först skulle investera i 

detta, skulle förmodligen förlora pengar i längden. Intervjuerna påstår att alla väntar på 

att konkurrenterna ska ta första steget att bepröva metoderna och det skapar därför ett 

hinder till att övergå till cirkulär ekonomi. Därför påstår de även i rapporten att den 

teknologiska barriären inte är den huvudsakliga barriärer, utan att det är på grund av att 

man inte vet om det obeprövade fungerar som är den större utmaningen. Den teknologiska 

barriären innebär alltså svårigheter att säkerställa kvaliteten på det som är återvunnet eller 

upprustas till ett rimligt pris.  

Lagar och regleringar är också bidragande faktorer till att företag har svårt att övergå till 

cirkulär ekonomi. Det togs upp exemplen som att vissa överblivna material inte får 

transporteras mellan länder, trots att det var för återvinningens skull. Annat exempel var 

att vissa regleringar om inte uppdaterats förhindrar att nya material används.  

Mont et. al (2018) identifierar samma barriärer som Kirchherr et. al (2017) gjorde. 

Däremot riktades rapporten mot svenska företag. I rapporten delas samma problembild 

som Kirchherr et. al, däremot tillkommer intressant perspektiv som beskriver svårigheter 

företag kan ha när de anammar cirkulär ekonomiska affärsmodeller.  

Många affärsmodeller förkastas när det uppstår svårigheter att fastställa legala risker. 

Dessutom ses svårigheter med tidigare nämnda affärsmodeller, såsom ”Buy Back” och 

”Take Back”. I rapporten menar det att detta är på grund av att det är svårt att förutse hur 

stor andel som kommer tillbaka i produktsystemet samt att det kan leda till brist av råvara. 

Dessutom skulle det vara svårt att ordna logistik för att ta tillbaka produkter och 

utmaningen med att säkerställa kvaliteten på det som tas tillbaka. Dessa problem är till 
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stor del att produkter oftast inte är designade för att ingå i en cirkulär ekonomiska 

affärsmodell. Där produkten borde vara lätt att demontera, restaureras eller återanvändas.  
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4. Förpackningsföretaget Nefab AB och deras returflöde 

Nefab grundandes år 1923 och var då enbart en liten snickarbodsverkstad. År 1949 

startades det moderna Nefab, med bland annat produktion av brödlådor. Från att ha varit 

ett lokalt produktionsföretag, har det idag blivit ett stort globalt företag som arbetar med 

förpackningslösningar. Nefabs logga visas i figur 6. Idag erbjuder Nefab alltså kompletta 

förpackningslösningar som är skräddarsydda för att möta kundens behov, samtidigt som 

det minskar miljöbelastningen och sänker den totala kostnaden för kunden. Nefabs 

självutvecklade program GreenCalc utför beräkningar för olika förpackningslösningars 

miljöbesparingar (i termer av koldioxidutsläpp) och ger på så sätt ett beslutsunderlag för 

att ta fram den mest lämpande produkten med avseende på miljön. Varje produkt och 

lösning kan därför variera beroende på kund, men de grundprodukter som finns hos Nefab 

är: långvarigt produktskydd, inneremballage, exportförpackning, returförpackning samt 

pooling. De tre sistnämnda är de som kommer att analyseras i denna rapport och kommer 

därför att presenteras i avsnitten längre ned (Nefab Group, 2019).  

 

Figur 6: Förpackningsföretaget Nefab AB:s logga. 

I denna studie har informationen om Nefabs verksamhet i Sverige (från intervju 2) 

analyserats och översatts till de cirkulär ekonomiska affärsmodeller som tagits fram i 

litteraturstudien i delkapitel ”3.4 Cirkulär ekonomiska affärsmodeller”. Det totala 

returflödet består av buy-back-system och leasing-system (pooling) som kommer att 

förklaras mer genomgående i avsnitten nedan. Det totala returflödet var uppemot 12 

procent av Nefab Sveriges omsättning år 2018, varav leasing uppgick till cirka 10 procent 

och Buy Back cirka 2 procent. Detta illustreras i figur 7 nedan (Asani, 2019).  
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Figur 7: Nefab Sveriges verksamhet analyserad och översatt till cirkulär ekonomiska termer. Här 
visas en ungefärlig procentuell uppdelning av verksamhetens omsättning år 2018 i cirkulär 
ekonomiska affärsmodellerna respektive den traditionella försäljningen av produktägarskap.  

4.1 Export- och returemballage samt pantsystem 

Exportemballage och returemballage består av både standardiserade komponenter och 

skräddarsydda för kund. Det som särskiljer exportemballage är att de är designade för att 

transporteras en gång, till skillnad från returemballage som är designade för att klara av 

fler transportcykler. Dessa illustreras nedan i figur 8 respektive figur 9. Båda 

produkttyperna är gjorda utav välkända material såsom sedvanliga plaster, wellpapp, 

plywood och trä (Nefab Group, 2019).  

Exportemballage och returemballage klassificeras i denna studie som den traditionella 

försäljningen av produktägarskap. Här köper kunden alltså en skräddarsydd 

förpackningsprodukt. Det finns däremot det fall då kunden skickar tillbaka 

förpackningsprodukter. Detta beroende på om Nefab anser om det skulle finnas ett värde 

att få tillbaka produkten. I så fall kan det i förväg avtalas om att kunden debiteras för de 

köpte produkterna och krediteras när de avtalade produkterna återfås, därmed skapas ett 

pantsystem. Pantsystemet klassa teoretiskt till Buy-Back-system.  

 

Figur 8: Figuren illustrerar exportemballagets transportväg.  
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Figur 9: Figuren illustrerar returemballagets transportvägar. Den streckade linjen illustrerar hur 
transportvägen tillkommer vid ett eventuellt Buy-Back-system.  

4.2 Pooling 

Pooling-verksamheten startades för cirka 20 år sedan på Nefab och byggdes upp till stor 

del på grund av en storkund som var i behov av returflöde. Pooling använder, rent fysiskt, 

samma material och liknande förpackningslösningar som export- och returemballaget. 

Däremot är Pooling ett koncept och mer utav en tjänst, snarare än en traditionell 

produktförsäljning. Här äger kunden inte förpackningsprodukten, utan kunden hyr istället 

förpackningsprodukterna per dag. Det är därför ett Leasing-system. Även här kan 

konceptet skilja sig från kund till kund beroende på behov. Det finns däremot två 

grundfall som illustreras i figur 10 och figur 11 nedan. I det första typfallet, figur 10, ingår 

Nefab i varje returcykel och agerar som mellanhand. Där kvalitetskontrolleras de uthyrda 

förpackningar per returcykel innan de används igen. I andra typfallet skapas det ett 

retursystem där de hyrda förpackningarna transporteras i flertal cyklar från företag A till 

företag B, utan Nefab som mellanhand. Nefab utför då kvalitets- och inventariekontroller 

vid behov, detta illustreras i figur 11 ovan (Asani, 2019). 

 

Figur 10: Figuren illustrerar en sorts pooling-system och pilarna illustrerar förpackningens väg. 
Här säljer företag A produkter till företag B och Nefab agerar som en mellanhand under 
transporten. Varje returcykel inkluderar en kvalitétskontroll av förpackningarna innan de används 
igen.  
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Figur 11: Figuren illustrerar en annan sorts pooling-system till skillnad från figur 10. Här säljer 
företag A produkter till företag B. Systemet har inte Nefab som mellanhand under transporten, 
utan Nefab utför kvalitets- och inventariekontroll vid behov. 
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5. Barriärerna hos Nefab AB 

I detta kapitel kommer rapportens frågeställning, som togs upp i delkapitel ”1.2 Syfte” 

och som även återfinns i figur 12, att besvaras. Totalt fem barriärer har identifierats som 

hinder för att implementera cirkulär ekonomiska affärsmodeller i ett förpackningsföretag 

för att kunna öka resurseffektiviteten, dessa kommer att presenteras i delkapitel ”5.1 Fem 

identifierade barriärer”. Därefter kommer de två mest kritiska barriärerna för att 

implementera cirkulär ekonomiska affärsmodeller i ett förpackningsföretag att 

presenteras i delkapitel ”5.2 Kritiska barriärer”.  

 

Figur 12: Frågeställningen som togs upp i delkapitel ”1.2 Syfte”. 

5.1 Fem identifierade barriärer 

Utifrån två intervjuer med förpackningsföretaget Nefab, har olika svårigheter och 

utmaningar som uppstått i deras cirkulär ekonomiska affärsmodeller analyserats. De 

cirkulär ekonomiska affärsmodellerna sammanfattas som returflöde. Detta förklarades i 

delkapitel ”4. Förpackningsföretaget Nefab AB” och sammanfattningsvis som tillsynes i 

figur 7. Slutligen togs fem olika barriärer fram som illustreras i figur 13 nedan.  

 

Figur 13: De fem barriärer som identifierades utifrån intervjuerna gjorda med Nefab AB. 
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De fem identifierade barriärerna är tekniska, logistiska, regulatoriska, kulturella och 

finansiella. Samtliga barriärer kommer att tas upp mer detaljerat i avsnitten nedan. Den 

tekniska barriären består av utmaningar gällande själva förpackningen i form av material, 

utformning och kvalité. Den logistiska barriären är problematik kring returfrakten. 

Regulatoriska barriären är lagar, regleringar och skattegränser som försvårar returflöden. 

Den finansiella barriären är som benämningen tyder på, ekonomiska trösklar. Sist men 

inte minst är den Kulturella barriären är bestående av företagskulturer och kundbeteende. 

Utmaningar och svårigheterna som kommer att presenteras i avsnitten under har 

sammanfattats kortfattat i figur 14.  

 

Figur 14: Utmaningar och svårigheterna kategoriserade under respektive barriär. 

Tekniska 

Returförpackningar ska kunna klara av flera transportcyklar och behöver därför göras mer 

robusta än envägsförpackningar. Robusta förpackningar innebär därför oftast att 

materialen kombineras för att få dem starkare. Konsekvensen av kombinerade material är 

att materialen blir svårare att återvinna. Detta leder således till att det åtgår mer energi till 

att återvinna returförpackningar än envägsförpackningar. Dessutom är förpackningar som 

återvänts svåra att säkerställa kvalitén på. Vidare är en del returemballage 

standardiserade, men en del är specialtillverkade komponenter. Dessa komponenter 

medför svårigheter i återanvändning, eftersom att de blir svåra att användas till nästa 

beställning där produkten skiljer sig.  

Logistiska 

När ett företag har globala kunder, betyder detta att när de ska leverera deras produkter 

till sina kunder kommer produkter spridas ut i världen. Produktens förpackningar blir 

således också utspridda. Detta är huvudproblemet som leder till en rad utmaningar. 

Förpackningsmaterial är inte av något väsentligt värde och för att det ska vara värt att 
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returnera, behövs en volym för att det ska vara värt de logistiska och administrativa 

resurserna. En konsekvens av utspridningen innebär därför att det försvårar bildningen av 

volymer till returflöde. Detta leder till att förpackningsmaterialen oftast väljs att bli 

återvunna istället för att återanvändas. Baksidan av returflöde är dessutom att det kan leda 

till att det blir svårt att förutse hur stor mängd som kommer tillbaka. Dessutom om det 

som kommer tillbaks är av kvalité att återanvändas. Dessutom är långa distanser något 

problematiskt. Det medför lång transporttid, vilket i sin tur innebär långa cyklar och är 

inget effektivt flöde.  

Regulatoriska 

Returflöden försvåras när det är mellan olika skattegränser och genomgår tullar. Eftersom 

att förpackningen inte importeras, men produkten ska. Detta innebär att förpackningen 

behöver anges som ”tillfällig import” eller lösas med debet och kredit vid vissa 

tullgränser. Detta medför längre ledtider och ökad administrativa resurser. Tullen medför 

alltså svårigheter för returflöden.  

Kulturella 

De kulturella utmaningar som identifierats är främst svårigheten kring att motivera kund 

att välja ett miljövänligare och mer resurseffektivt alternativ. Problematiken grundar sig 

i två olika scenarion. Det första är att kunden har svårt att motiveras till att betala lite extra 

i utbyte mot ett lite miljövänligare alternativ. Samtidigt som det motsatta problemet är att 

det är svårt att motivera kunden att lägga ner administrativ eller logistik resurs till 

returflöde, detta trots att kunden kan göra kostnadsbesparingar i slutänden. Det logistiskt 

lätta alternativet väljs alltså före det kostnadsekonomiska och miljövänliga alternativet.  

Finansiella 

Returfrakten kräver alltså både logistiska och administrativa kostnader samt att kunden 

har ansvar över att returnera förpackningsmaterialet. Även om miljövinster kan 

möjliggöras, väljs detta bort på grund av logistiska och administrativa kostnader. 

Dessutom på grund av att förpackningsmaterialens värde inte är tillräckliga, för att det 

ska vara värt arbetet att returnera dessa.  

5.2 Kritiska barriärer 

Från intervju 2 togs det fram att den logistiska barriären är den mest kritiska och att få 

ihop volym var den största utmaningen. Den näst mest kritiska barriären är den 

finansiella, de logistiska och administrativa kostnaderna behöver överkommas. Dessa 

illustreras i figur 15 nedan.  
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Figur 15: Från intervju 2 kom det fram att den logistiska barriären är mest kritisk på grund av 
svårigheten att få ihop tillräcklig volym. Näst mest kritiska barriären är den finansiella, på grund 
av att det måste finnas rimliga returkostnader. De övriga fanns det ingen bedömning på. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommenteras de identifierade och kritiska barriärerna, sedan diskuteras 

hur returflöde kan leda till en resurseffektiv produktion samt ett resurseffektivt samhälle.  

Därefter diskuteras skillnader i studiens resultat mot litteraturstudiens. Dessutom 

kritiseras hur metodiken och avgränsningar kan ha hindrat resultatet från att ha fått ett 

bredare perspektiv. Efter detta diskuteras möjligheter för returflöde samt vidarestudie av 

returflöden och cirkulär ekonomiska affärsmodeller i förpackningsbranschen.  

6.1 De identifierade och kritiska barriärerna – förväntade?  

De identifierade barriärerna kommer förmodligen till stor del kännas igen i många 

företag. Utmaningarna och svårigheterna som tagits fram från intervjuerna är inte särskilt 

specificerade för enbart företaget Nefab AB. Utan samtliga har en logisk förklaring och i 

min bedömning har en förklaring från konsumtions beteenden, ekonomiska drivkrafter i 

samhället och infrastrukturer. Därför är utmaningarna och svårigheterna med största 

sannolikhet applicerbart för många andra förpackningsföretag, särskilt för företag som 

ännu inte har ett etablerat returflöde.  

Den logistiska och finansiella barriären blev ansågs vara de mest kritiska barriärerna. 

Detta var något förväntat och är bestående utav två svårigheter; volymen och rimliga 

returkostnader. Varför dessa blev de mest kritiska svårigheterna? Det är för att den 

logistiska och den finansiella barriären är två barriärer som är nödvändiga för att ens 

kunna skapa förutsättningen till ett returflöde. Dessa två behöver alltså vara uppfyllda för 

att kunna erbjuda kunden en returlösning. De övriga barriärerna är mer beroende på hur 

kunden och Nefab värdesätter lösningens effektivitet och påverkar inte den skapta 

förutsättningen om returflöde på samma sätt och utsträckning.  

6.2 Returflöde – möjligheter till en resurseffektiv produktion och samhälle 

En begagnad och kvalitetssäkrad förpackning kan användas i samma syfte som en 

nyproducerad. Detta innebär att efterfrågan av förpackningsprodukter kan bemötas både 

med begagnade och nyproducerade förpackningar, vilket betyder att ju mer som 

återanvänds, desto mindre behöver produceras. Hela produktionen kan alltså minskas 

trots att intäkterna är densamma. Detta skulle innebära att en hel del av resurser kan 

besparas. Detta kan resultera i att utrustningen inte slits lika mycket och personalen 

arbetar i en mindre hektiskt miljö. Samtidigt innebär återanvändning att mindre 

investering i nytt material och mindre tillförsel av energi behövs för att möta samma 

efterfrågan. På så sätt besparas både tid och pengar. Med andra ord kan alltså 

resurseffektiv produktion uppnås med hjälp av återanvändning genom returflöden.  

Vidare kan återanvändning även bespara samhället på naturresurser och energi. I denna 

studie har enbart returflöde granskats inom företaget. Det är viktigt att påpeka att 

returflöde kan skapas systematiskt i samhället också, så som lokal återvinning är etablerat 

i Sverige. Idag slängs en stor del överblivna träpallar och förpackningsemballage som 

skulle kunna återanvändas, dessa hamnar troligen oftast i grovsopor. En tanke som har 

växt under studiens gång är ifall dessa grovsopstationer även skulle kunna bli en 

samlingspunkt för återanvändbara emballage som andra företag kan använda. Ytterligare 

tanke är att det finns företag som köper begagnade träpallar och överblivna 
förpackningsemballage, för att sedan sälja dessa vidare. Dessa två idéer skulle båda 
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innebära att flera begagnade träpallar skulle cirkulera i samhället. Ifall detta kunde sättas 

i system skulle det kunna skapa en samhällsekonomisk vinst och spara på resurser.  

6.3 Litteraturstudiens och studiens skillnader på identifierade barriärer 

Studielitteraturen som skrevs i delkapitel ”3.6 Barriärer för att övergå till cirkulär 

ekonomi” har hjälpt till att ställa ledande frågor och lett till att fler utmaningar har 

identifierats under intervjuerna. Däremot bör det belysas att rapportens litteraturstudie 

utgår från förutsättningar som skiljer sig från studiens, det är vilka kunder och vilka 

produkter. Kunderna som analyserats i litteraturstudien är privatpersoner, medan i denna 

studie är kunden ett företag. Privatpersoners beteende och medvetenhet kring produkter 

skiljer sig mycket från hur företagen agerar. Samtidigt skiljer sig även produkten. I 

källorna som studerats har det antagits att produkterna haft ett värde och på så sätt finns 

det incitament till ett returflöde. I denna studie har dock produkten varit 

förpackningsprodukter och dessa ses oftast som en biprodukt. Förpackningsprodukter är 

därför av material som inte är av ett väsentligt värde, vilket till stor del försvårar 

incitamentet för returflöde. Sammanfattat är de förutsättningar som skiljer i studien: 

företagskund och att det som undersökts är en biprodukt. 

Den logistiska barriären lyfts fram som en egen, i jämförelse med de barriärer som 

Kircherr et al. (2017) framtagit. På grund av att förpackningar inte är av något värde, 

krävs det därför mängder eller volym av förpackningar för att göra det lönsamt att 

returnera dessa. Detta kopplas till den finansiella barriären. Förpackningsprodukternas 

totalt samlade mängd måste överstiga returtransportkostnaderna för att det ska skapas 

incitament. Eftersom förpackningsprodukterna i denna studie säljs från företag till 

företag, är därför lönsamhet ett stort incitament.  

Svårigheter med att samla ihop volym har lett till att den logistiska och finansiella 

identifierats som de två mest kritiska barriärerna. I jämförelse med Kircherr et al. (2017) 

kritiska barriär som identifierades som den kulturella, kan detta förklaras av skillnaden 

på kunden. 

6.4 Metodiken och avgränsningars påverkan av resultatet 

Eftersom enbart ett företag har studerats, kan det leda till att barriärerna och dess 

utmaningar är specificerade för detta företag. Det är viktigt att förstå att studien är en 

fallstudie och att flera utav denna sort behöver utföras för att kunna generalisera dessa 

barriärer över hela branschen. Samtidigt kan andra förpackningsföretag som inte har 

samma etablerade flöde som Nefab, kommer med största sannolikhet att möta dessa 

barriärer i framtiden.  

Enbart två intervjuer har gjorts, för att få en bredare bild av barriärer för Nefab kunde fler 

personer ha intervjuats och dessutom från olika avdelningar. Olika personer och 

avdelningar ser olika perspektiv. Detta kan på så sätt hjälpa studien att breda 

problembilden och identifiera fler svårigheter. Dessutom kunde de intervjuade ha 

förberetts bättre för att verkligen ta fram relevant information till intervjuerna. 

Intervjuerna i sig kunde ha varit mer strukturerade för att kunna ta fram än mer specifika 

händelser som styrker de identifierade barriärerna.  
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6.5 Vidare studie av returflöde och dess resurseffektivitet 

Returflödet är som tidigare nämnt cirka 12 procent av verksamheten på Nefab. Det 

fungerar bäst när de två mest kritiska barriärer kan överkommas, det vill säga främst att 

det finns en volym och att de logistiska returkostnaderna är rimliga. På så sätt kan valet 

av returflöde sänka kundens totala kostnader. Returflöde och återanvändning är 

resurseffektivt, rent teoretiskt, för att nya produkter inte behöver framtas. På detta sätt 

behöver inte nya råvaror extraheras, råvarorna behöver inte genomgå produktionsprocess 

samt transport av produkten sparas. Alla dessa steg ersätts helt enkelt med en 

returtransport. Däremot behövs vidare studier utföras om denna returtransport verkligen 

väger upp emot de besparingar som görs. Svårigheten med att analysera detta är att det 

inte riktigt går att generalisera, utan kan variera från fall till fall.  

GreenCalc är ett program som Nefab har utvecklat för att beräkna och väga parametrar 

såsom ekonomiska kostnader, energikostnader och utsläpp. Det skulle vara oerhört 

intressant att ta denna studie vidare och utforska GreenCalc. På så sätt förstå vilka 

parametrar som är viktiga och kunna förstå vilka resurser som faktiskt kan besparas 

genom återanvändning.  

6.6 Vidare studie av cirkulär ekonomiska affärsmodeller på förpacknings-
företag 

Nefab är alltså ett förpackningsföretag som har lyckats anamma de olika cirkulär 

ekonomiska affärsmodellerna, buy-back och leasing, till att bli en del av deras 

verksamhet. Genom att överkomma barriärerna som framtagits, kan det förmodligen leda 

till att returflödenas verksamhet utökas. Samtidigt är det intressant att ställa sig, vad är 

nästa steg till att arbeta än mer mot cirkulär ekonomisk modell? Enligt teorin av Rashid 

(2019) är det alltså cirkulär ekonomiskt önskvärt för företag att övergå till tjänst helt och 

hållet. Med andra ord skulle nästa steg för Nefab innebära att övergå till Product Service 

System. Vad skulle det betyda för företaget att implementera detta? Skulle det vara att 

övergå till att bli ett företag som levererar hela tjänsten? Det vill säga hjälpa kunden att 

förpacka och sedan även transportera. Där förpackningsprodukten inte längre står i 

centrum, utan att det som står i centrum är tjänsten till att leverera en oskadad produkt. 

Detta medför självklart svårigheter i sig, men tanken är i sitt första stadie.   
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7. Slutsats 

I denna studie har det identifierats fem olika barriärer, där varje barriär innehåller egna 

utmaningar och svårigheter som illustrerat i figur 14. Trots att denna studie är en 

fallstudie, är de identifierade utmaningarna och svårigheter inte specificerade till 

företaget Nefab. Utan många av dessa kan kännas igen av andra förpackningsföretag. De 

två mest kritiska barriärerna, logistiska och finansiella barriären, behöver överkommas 

för att skapa förutsättning till returflöde. Även om returflöden har sina barriärer så innebär 

att ju mer som återfås, desto mindre behöver produceras för att möta samma efterfrågan. 

På så sätt uppnås resurseffektiv produktion. De identifierade barriärerna har trots allt skiljt 

sig från litteraturstudien, trots att litteraturstudien har tagit med många produkter, 

perspektiv och generaliseringar. Ifall fler studier eller fler intervjuer görs inom samma 

bransch, kanske fler barriärer eller utmaningar identifieras och kan generaliseras. 

Dessutom är det viktigare att ta denna studie vidare och beakta ifall returflöde för 

förpackningsföretag verkligen är resurseffektivt i alla olika fall. Dessutom om returflödet 

och de cirkulär ekonomiska affärsmodeller kan utvecklas än mer i 

förpackningsbranschen. Genom att identifiera vad och varför problemen uppstår kring 

implementation av cirkulär ekonomiska affärsmodeller, kan det förhoppningsvis komma 

på lösningar till att överkomma dessa och öka resurseffektiviteten för returflöde. Det är 

därför viktigt att undersöka denna bransch mer genomgående, för förpackningar är trots 

allt något oundvikligt i dagens globaliserade samhälle.  
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Bilaga A: Bakgrund till intervjun med Nefab  

Kortfattat handlar cirkulär ekonomi om att försöka sluta linjerna i den typiska linjära modellen, den så 

kallade ”take-make-dispose-model” som figuren nedan visar till vänster.  

 

I figuren finns tillsynes flera cirklar som inneslutar varandra och beroende på vilken cirkel som produkten 

hamnar, krävs det olika stora mängder resurser för att få tillbaka produkten till dess ursprungliga form. 

Uttrycket ”The Power of The Inner Circle” används flitigt inom cirkulär ekonomi och innebär att det åtgår 

minst energi att hålla sig till de innersta cirklarna. Med andra ord förespråkar cirkulär ekonomi att 

produkter designas till att i första hand kunna återanvändas. Sekundärt att det går att rusta upp och till 

sist går att återvinna produkten. För att produkten ska kunna återanvändas och distribueras om av ett 

företag, krävs det cirkulär ekonomiska affärsmodeller som möjliggör returflöden. Dessa kan kort 

beskrivas som: 

Take-back 
När produkten tas tillbaka av företaget kallas det för ”take-back. En variant 
av ”take-back” kallas för ”buy-back” som betyder att företaget istället köper 
tillbaka produkten. 

Pay-per-use 
Begreppet “pay-per-use” är på engelska och innebär att kunden betalar 
per användning.  
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Leasing 
Innebär att produkten hyrs ut.  

Nefab arbetar redan med cirkulär ekonomi, även om begreppet kanske inte är känt. Ert sortiment kan i 

största möjliga mån redan återvinnas och ni har returförpackningar som kan återanvändas. Syftet med 

denna intervju är att kunna få en identifiering av vilka svårigheter som uppstår kring att 

implementera dessa cirkulär ekonomiska strategier för ett förpackningsföretag, det vill säga vad 

finns det för svårigheter att uppnå ett returflöde? Under mötet med Magnus och Sinisa identifierades 

redan några allmänna utmaningar med returförpackningar och varför det inte passar alla 

förpackningslösningar, dessa har indelats i tabellen på nästa sida. Frågorna är därför:  

1. Vilka svårigheter och utmaningar finns vid returflöden samt i jämförelse med 

envägsförpackningar (utöver de redan identifierade)? Finns det ytterligare barriärer? 

2. Finns det specifika exempel som skulle kunna styrka dessa?   

3. Vilken barriär är mest och minst kritisk? Rangordna gärna (1 är mest kritiskt!).  

4. Dessutom hur stor andel av era förpackningslösningar är returförpackningar idag?  

 

I tabellen på nästa sida finns även tre specifika frågor fetmarkerade i lila färg 
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Tekniska barriärer Returpaket är designade att användas för fler cyklar och därför behöver 
materialen vara robusta. Robusta material innebär oftast svårare att återvinna, 
på grund av kombinerade material etc. (envägsförpackningar är gjorda av 
allmänt välkända material och därför lätta att återvinna för kunden). 
5. Går alla komponenter i returförpackning att återvinna eller blir en del till 
avfall? 

 
Förpackningar som använts och returneras är svåra att säkerställa kvalitéten på. 

 Ni designar förpackningslösningar, vilket innebär att vissa komponenter är 
standardiserade medan andra är specialtillverkade. De specialtillverkade 
förpackningarna är svåra att återanvändas till nästa beställning. 

 
Det är svårt att förutse hur mycket och när det returneras.  

Finansiella barriärer 

 

Logistiska kostnader för retur av förpackningen är mycket stora i jämförelse med 
förpackningsmatrialens värde.  

Kulturella barriärer 

 

Svårt att motivera kunder att betala extra för ett litet mer miljövänligare 
alternativ. 

 Svårt att motivera kunder som omsätter stora summor att utnyttja returflöde för 
att kunna bespara relativt små summor pengar. För mycket 
administrativt/logistik i jämförelse med hur mycket som faktiskt besparas. 

Logistiska barriärer 

 

Problematik kring volym. Företag A ska leverera en sorts förpackade produkter 
till företag B som är utspritt i världen. Förpackningar blir därmed utspridda. Svårt 
att samla tillräcklig volym till ett returflöde. 

 Förpackningsmaterial är oftast lättare att återvinna lokalt och därför onödigt att 
returnera. 

Regulatoriska 
barriärer 

Returflöde Fungerar inte utanför skattegränser, exempelvis EU.  6. Hur kommer 
det sig? 

7. Finns det lagar/regleringar/miljöskatter som försvårar returflöden? 
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