
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2019

Vilka nya markanadsmodeller kan 
få producerande företag att gå mot 
cirkulär ekonomi?

OLIVER SNYGG

CARL TORBERGER

KTH
SKOLAN FÖR INDUSTRIELL TEKNIK OCH MANAGEMENT



Vilka nya marknadsmodeller kan få
producerande företag att gå mot cir ul r

ekonomi?

Oliver Snygg och Carl Torberger

MG110X Examensarbete inom Industriell produktion 2019

KTH Industriell teknik och management
Industriell produktion

                                                  SE 100 44 STOCKHOLM



Sammanfattning

Miljömedvetenheten i världen ökar. Samhällsdebatten formas allt mer av ett          

miljöperspektiv på flera olika fronter. Allt fler börjar förstå att jordens resurser är ändliga             

och vi måste tänka om hur vi lever idag. Den producerande industrin står för stor dela av               

brukandet av råmaterial, men hur kommer industrin se ut i framtiden?

Framtidens industri beskrivs ofta som en cirkulär ekonomi där minimala mängder          

råmaterial bryts och den största parten av det material som faller ur användning går åter             

in i produktionen. Verkligheten vi lever i idag är en annan, större parten av världens           

industri fortsätter med linjär produktion där råmaterial brukas i tillverkningen och produkter           

deponeras vid slutet av dess livscykel. Projektgruppen undersöker byggstenarna inom         

cirkulär ekonomi och var vi egentligen befinner oss i utveckling mot en hållbarare            

hantering av råvaror.

Syftet med rapporten är att utreda vilka ekonomiska drivkrafter som finns för företag att            

själva gå mot cirkulär ekonomi i form av nya marknadsmodeller. Möjligheter till dessa            

marknadsmodeller växer ofta fram med hjälp av ny teknik från Industri 4.0 som Internet of             

Things och Big Data.

Vi har nått slutsatsen att marknadsmodeller som pay-per-use där företagen behåller          

ägandet av produkten ofta är enkla att implementera i cirkulär ekonomi, då företaget            

själva kan kontrollera hela kretsloppet för produkten. De underlättar om man ska basera            

sin produktion på retur av produkter om man själv har kontroll över volymerna. Dessa             

modeller bygger ofta på att man säljer service-baserade tjänster som är beroende av           

Internet of Things och Big Data.

Nyckelord
Cirkulär ekonomi, Marknadsmodeller, Pay-per-use, Internet of Things, Big Data,        

End-of-life



Abstract
Environmental awareness in the world is increasing. The social debate is increasingly            

formed by an environmental perspective on several fronts. More and more people are             

beginning to understand that the earth's resources are finite and we must think about how               

we live today. The producing industry accounts for a large part of the use of raw materials,                 

but how will the industry change in the future? 

The industry of the future is often described as a circular economy where minimal amounts               

of raw materials are broken and the majority of the material that is in use goes back to                  

production. The reality we live in today is another, the greater part of the world's industry                

continues with linear production where raw materials are used in manufacturing and            

products are deposited at the end of its lifecycle. The project group examines the building               

blocks of circular economy and where we are today in the development towards sustainable              

management of raw materials. 

The purpose of the report is to investigate the economic advantages for companies to              

change to circular economy in the form of new business models. Opportunities for these              

business models often grow with the help of new technology from Industry 4.0 like Internet of                

Things and Big Data. 

We have the conclusion that business models such as pay-per-use where companies            

maintain ownership of the product, often are easy to implement in circular economics, since              

the company itself can control the entire circuit for the product. They make it easier to base                 

their production on return of products if they control the volumes of the returned products               

themself. These models are often based on selling services that are dependent on the              

Internet of things and Big Data. 
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Förord
Denna rapport är en kandidatexamensrapport med temat resurseffektiv produktion i          

tillverkande företag inom industriell produktion. Rapporten är skriven under våren 2019, på           

Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Arbetet med rapporten har gett oss större inblick i              

de miljöutmaningar framtidens industri står inför men också vilka möjligheter som öppnas            

med ny teknologi.

Först vill vi ge ett stort tack till vår handledare, Ove Bayard för bra vägledning och                

konsultation. Sen vill vi tacka Lightning Technologies för en för ett varmt mottagande och en               

givande intervju. Sist vill vi även tacka övriga kurskamrater för hjälp, inspiration och             

opponering.

Stockholm, 27 Maj 

Olliver Snygg och Carl Torberger 
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1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver bakgrunden till ämnet och syftet med varför rapporten skrivits av 

projektgruppen. En frågeställning har tagits fram samt den metod som användes för att 

utföra arbetet. 

1.1 Bakgrund 

Världsmiljön blir en allt hetare ämne för varje dag. Det kommer ständigt nya rapporter om               

effekterna av utsläppet av växthusgaser, förbrukandet av naturens resurser och det           

människans avtryck på jorden. De flesta är överens om att vi inte kan fortsätt som vi gör                 

idag, att människans påverkan på miljön måste förändras. Men vad är industrins roll i denna               

utveckling?

Den producerande industrin står för en stor del av världens förbrukning av naturresurser och              

utsläpp av växthusgaser, och i dagsläget ser det bara ut att öka. Hur kan man få denna                 

utveckling att vända?

Många talar om att cirkulär ekonomi är nästa steg i industrins utveckling mot bättre miljö.               

Men vad innebär cirkulär ekonomi och varför behövs den? Hur kan företag gå mot cirkulär               

ekonomi och samtidigt behålla sin konkurrenskraft?

Dessa frågor ledde oss in att tänka på vilka nya marknadsmodeller som möjliggörs med              

cirkulär ekonomi och vad ny teknik har för del i det hela. 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med projektarbetet är att undersöka vilka ekonomiska drivkrafter det finns på            

marknaden som motiverar företag att övergå till cirkulär ekonomi. Hur nya marknadsmodeller           

kan möjliggöra en cirkulär omställning som är ekonomiskt gynnsam för företag samtidigt som             

det minskar användning av råmaterial och bättre tillvaratar avfallsprodukter.

1.3 Frågeställning 

Med en utgångspunkt i producerande företag utreds begreppet cirkulär ekonomi. Genom att            

kartlägga dagens hantering av produkter vid slutet av dess livscykel undersöks möjligheten            

att kombinera ny teknik och nya marknadsmodeller. Detta kan åstadkomma en omställning            

till cirkulär ekonomi.
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För att uppfylla projektarbetets syfte kommer följande frågeställning undersökas i rapporten: 

Vilka nya marknadsmodeller kan få producerande företag att gå mot cirkulär           

ekonomi?

1.4 Avgränsning

Cirkulär ekonomi är ett stort och omfattande begrepp som innefattar många olika aspekter             

av miljöpåverkan. Rapporten kommer avgränsas till att främst behandla marknadsmodeller          

som minskar användandet av råmaterial eller minska produktens miljöavtryck vid slutet av            

dess livscykel. 

1.5 Metod 

Projektarbetet är i första hand en litteraturstudie som undersöker effekten av marknaden 

som den ser ut idag. Vilka tillgängliga marknadsmodeller som finns och hur dessa appliceras 

av olika företag. En kompletterande intervju har gjorts med företaget  Lightning Technologies 

som arbetar med lastpallar. Intervjun innefattar framförallt deras syn och inställning till 

cirkulär ekonomi, samt deras affärsstrategi.  
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2. Litteraturstudie 
I detta avsnitt beskrivs vilka områden som projektgruppen har valt att fördjupa sig inom 

litteraturen. Begreppet cirkulär ekonomi är ett intressant ämne som blir mer och mer 

intressant för stora industriella företag som hanterar stora mängder material. 

2.1 Linjär ekonomi 

I industrin använder vi oss av en linjär modell där vi använder tänket take-make-dispose.              

Detta tänk etablerades tidigt under den industriella revolutionen. Företagen köper råmaterial,           

använder materialet för att tillverka en produkt och säljer sedan produkten till en konsument.              

Produkten hamnar då hos kunden tills den inte längre används. Vad som händer med              

produkten då den inte längre har ett syfte är upp till konsumenten. I bästa fall återvinns                

materialet från produkten med förluster av dess egenskaper. [1] 

2.2 Cirkulär ekonomi 

Globalt så tillfördes år 2010, 65 miljarder ton råmaterial till det ekonomiska systemet och              

detta förväntas öka med 17 miljarder redan 2020, se figur 1. [1]. Det linjära tänket              

take-make-dispose har inte bara negativa sidor som till exempel miljöförstöring, flera företag            

börjar idag även inse att de utsätter sig för större och större risker, då priset på naturresurser                 

riskerar att öka kraftigt. Detta beror på att förbrukningen av material ökar hastigt. Företag              

som gör stora materiella investeringar har därför ökat intresset för nya industriella modeller.             

Modellen cirkulär ekonomi är en industriell ekonomi som är konstruerad för enkel            

återanvändning, demontering, renovering eller återvinning. Denna modell bygger alltså         

främst på att ta vara på material taget från end-of-life produkter, istället för att använda sig                

av råmaterial. Detta är grunden till den cirkulära ekonomiska modellens tillväxt. Genom att             

implementera en cirkulär ekonomi kan man därför motverka obalanser som idag är under             

utveckling mellan utbudet och efterfrågan av naturresurser. [1] 
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Figur 1. Global extraktion av naturresurser [Ellen Macarthur foundation (2013)] 

2.3 Exploatering av resurser 

Idag lever vi i ett system där vi slösar på resurser. Priserna på resurser har varit låga i                  

förhållande till arbetskraftskostnader vilket lett till att företagen inte prioriterat att återanvända            

material då de billigt kan införskaffa nytt. För en del företag har den största ekonomiska               

effektiviteten varit att använda mer resurser. Till exempel att öka energianvändningen för att             

sänka arbetskraftskostnaderna. Följande är exempel på resurser vi använder vid        

framställning av produkter, men som aldrig går in i det ekonomiska systemet. [1]

Överbelastning och avskiljningsmaterial från gruvdrift 

Bifångst från fiske 

Skogs- och jordbruks skördeförluster,

Jordgrävning och muddrat material från byggverksamhet.
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2.4 Efterfrågan av naturresurser 

Världens befolkning fortsätter att öka, samtidigt som det är förväntat att 3 miljarder som idag               

är ansedda som fattiga människor kommer att bli klassificerade som medelklass           

konsumenter. Med dessa faktorer inräknade så förväntas efterfrågan på olja, kol, järnmalm,            

och andra naturresurser att öka med 90% under det kommande decenniet [1].

2.5 Återvinning 

Beroende på vilken industri man pratar om, varierar den procentuella mängden återvunnet            

material. Detta beror på att vissa tillverkade produkter är svåra att separera och är därmed               

svåra att återvinna. Olika material har även olika återvinningsgrader. En rapport från UNEP             

(United Nations Environment Programme) har noterat att ca en tredjedel av de studerade 60              

metallerna har en återvinningsgrad på 25 procent eller mer. Detta innebär enorma globala             

ekonomiska förluster, förluster för t.ex koppar motsvarar 52 miljarder dollar per år [1].

2.6 Energiförbrukning 

Den linjära energiförbrukningen är inte heller effektiv. I det nuvarande linjära systemet            

deponeras en hel del produkter, vilket resulterar i att all den resterande energin i produkten               

går förlorad. Om vi istället återvinner produkten kan vi delvis bibehålla denna energi och              

betydligt mycket mer vid återanvändning. Den globala energiförbrukningen i den linjära           

modellen är väldigt intensiv i början av en produkts liv. Råmaterialet till produkten skall              

extraheras från jorden och konverteras till en form som är efterfrågad. Detta innebär t.ex              

förädlingsprocesser, smältning och gjutning. Resultatet blir att kostnaderna för att framställa           

aluminium står för majoritetet av priset den säljs för. Här finns det mängder av energi att                

spara genom att ersätta den linjära modellen med en cirkulär modell. Där vi återvinner och               

återanvänder det befintliga materialet som redan gått in i systemet. För att åstadkomma             

detta så behövs innoverande tillvägagångssätt för att återvinna dessa material med           

bibehållna materialegenskaper och minimala förluster. I dagens läge ligger         

återvinningsgraden på t.ex aluminium mellan 43 till 70 procent. Med nya innovationer är det              

förväntat att dessa siffror kommer att ökas. Vilket stärker den motiverande faktorn till att gå               

mot den teoretiska cirkulära ekonomin. Under året 2010 genererades i europa 2.7 miljarder             

ton avfall där endast 40% blev återvunnet, återanvänt eller komposterad, se figur 2 [1].
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Figur 2. Andel återvunnet avfall, 2010 [1]

2.7 Värdeförluster 

Ett stort problem med linjär design är att produkter sällan designas för att behålla värdet och                

egenskaperna hos råmaterialet vid återvinning. I Sverige faller årligen återvinningsbart          

material för ungefär 55 miljarder ur användning, samtidigt som dagens hantering av detta             

material leder till att värdet på det som bevaras endast uppnår 13 miljarder. Det motsvarar               

cirka 24 procent av ursprungsvärdet. Vissa värdeminskningar är svåra att bygga bort såsom             

logistik och processkostnader för att t.ex smälta om stål. Dessa kostnader står för cirka 13               
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miljarder av värdeförlusten. Resterande värdeförluster motsvarar då 29 miljarder. Det finns           

alltså stort utrymme för förbättring. De övriga orsakerna för värdeminskning är dels att stora              

delar av materialet bränns eller deponeras. Vilket resulterar i att de bara används en gång,               

eller att materialet nedgraderas på grund av till exempel inblandning av andra material, vilket              

gör att det tappar viktiga egenskaper. Vad som är den största orsaken till värdeminskning              

skiljer sig mycket från olika materialtyper. 

Figur 3, Andel kvar från ursprungsvärdet. [2]

2.7.1 Plast 

Idag förlorar vi 87 procent av ursprungsvärdet på den plast som faller ur användning i               

Sverige, det motsvarar en årlig värdeförlust på 8.7 miljarder då ursprungsvärdet är 10             

miljarder, se figur 3.[2] Bara 16 procent blir till ny plast, men på grund av kvalitets               

försämringar behåller man bara halva ursprungsvärdet, alltså 8 procent [2]. Plasten som            

bränns eller deponeras står för totalt 84 procent av all plast, men energin som tillvaratas vid                

förbränning motsvarar bara 5 procent av ursprungsvärdet. Då ska man inte glömma de stora              

mängder av koldioxidutsläpp som uppkommer vid förbränning. 

Det finns stort utrymme för förbättring, de fem mest använda plastsorterna som är             

återvinningsbara står totalt för 70 procent av sveriges plastanvändning. Dessa plaster           

skulle kunna återvinnas separat för att behålla kvaliteten och förenkla återvinningen såsom            

vi hanterar PET idag. Börjar man tillverka plastprodukter av dessa fem sorter så att de är                

lätta att återvinna, samt har ett system för separat återvinning av dessa skulle det vara               

möjligt att återvinna 55% redan år 2040. Då skulle 40 procent av ursprungsvärdet kunna              

bevaras istället för dagens 13 procent. 

2.7.2 Stål 

Varje år förloras 58 procent av värdet på det stål som faller ur användning i Sverige. Det                 

totala årliga ursprungsvärdet är 29 miljarder, vilket gör det till det största materialflödet. För              

att omvandla skrot till stål uppkommer oundvikliga kostnader motsvarande 9 miljarder, utöver            

det förloras ytterligare 12 miljarder årligen. Varav cirka 7 miljarder på att stål förloras och 5                

miljarder på nedgradering av kvalitet [2]. En stor anledning till nedgraderingen av stål är              
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inblandning av koppar vid återvinning, de flesta andra ämnen går att separera ut som slagg               

vid omsmältning, men så är inte fallet för koppar. För höga kopparhalter ger stålet sämre               

egenskaper och dagens lösning är att späda ut det med malmstål. Ur globalt perspektiv tål               

stålproduktion 0,15 procent inblandning av koppar och i Sverige som ligger i framkant inom              

stålåtervinning har man ett snitt på 0,22 procent koppar. Halten koppar blir värre ju mer               

återvunnet stål man använder, men kan i stor del undvikas med bra återvinningssystem.             

Eller om man designar produkter för lättare separering av koppar vid återvinning.[2] 

2.7.3 Aluminium 

Hela 62 procent av ursprungsvärdet på det aluminium som faller ur användning går idag              

förlorat. I Sverige faller årligen aluminium med ett ursprungsvärde på 3,1 miljarder ur             

användning, varav material för 1,2 miljarder bevaras. De finns två stora anledningarna till             

värde förlusterna. Den ena är att materialet nedgraderas när aluminium av olika kvaliteter             

blandas vid omsmältning, detta gör att materialet tappar mellan 30 till 40 procent av sitt               

ursprungsvärde. Den andra anledningen är att cirka 30 procent av all aluminium försvinner             

på grund av bristande insamlingar och felhantering vid återvinning [2]. Det finns stora             

möjligheter att förbättra kvaliteten hos återvunnet aluminium, t.ex. genom att separera flera            

olika sorters kvaliteter, liksom aluminiumburkarna idag. Detta behövs och kan underlättas           

genom att designa produkter för enkel återvinning och separering av olika kvaliteter.            

Efterfrågan ökar kraftig på högkvalitativt aluminium vilket är ytterligare en anledning till att en              

omställning behövs.[2] 

2.8 Produktdesign 

För att minimera mängden av tillförda naturresurser måste vi innovera sättet hur vi arbetar              

med utgången av resurserna. De produkter vi konsumerar ska användas och återanvändas i             

maximal utsträckning. Vi ska återtillverka och återvinna. För att detta ska bli möjligt måste vi               

ändra sättet vi designar produkter. [1][4][16] 

När man designar en produkt för återanvändning har man i avsikt att förlänga livstiden på               

produktens material. För att göra det så krävs det större investeringar i produkten vid              

lansering som resulterar i mindre investeringar under en längre period. När man använder             

sig av återtillverkning inom design så avser man att hantera en retur av en begagnad               

produkt till åtminstone dess ursprungliga prestanda. Vid återvinning av en produkt krävs det             

att man kan separera produktens komponenter på ett enkelt sätt för att kunna urskilja              
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material. Det krävs alltså stort arbete för att designa produkten på ett hållbart och lönsamt               

sätt i de fallen produkten returneras.[15][16]

2.9 Förändring 

Modellen vi lever efter idag bygger på att leva på naturens resurser som att den vore                

oändlig. En minskning på förbrukandet av resurser är endast en kort tidsvinst för tömmandet              

av det ändliga lagret. Det krävs en förändring för hela systemet. Den cirkulära ekonomin              

avser att förlita sig på förnybar energi, eliminera användningen av giftiga kemikalier och nära              

helt avveckla avfall genom noggrann design. För att åstadkomma detta grundar sig teorin i              

att ändra företags marknadsmodeller. Lösningar för produkt säljande företag avser att sälja            

funktionen i deras produkter till konsumenterna istället för att sälja produkterna. Anledningen          

är att företagen får ekonomiska incitament till att bygga produkten hållbar, och även designa              

för återanvändning av produktens material. Med hjälp av befintlig ny teknik som kan kopplas             

upp till internet, kombinerat med förändringar i konsumentbeteende, gör det möjligt för            

företag att utöva dessa omställningar. Den nya tekniken kan sammanfattas i två            

komplementära ämnen, Big Data och Internet of Things [3]. Begreppet Internet of Things är           

kortfattat sagt konceptet att kunna koppla upp produkter och enheter på internet. Detta             

inkluderar allt från en brödrost till en motorbåt. Detta gäller även icke-elektriska produkter             

som till exempel ett mjölkpaket där man då installerar ett chip på mjölkpaketet för att hålla                

koll på vart i produktionen den befinner sig, vilken temperatur den har och liknande              

intressanta faktorer. Big data är tekniken och konsten att kunna analysera all den data som              

Internet of Things ger upphov till. Den analytiska firman Gartner har i analyser beräknat att             

redan vid 2020 så kommer det vara 26 miljarder uppkopplade enheter till Internet. För att               

kunna analysera all den data som detta ger upphov till behöver lagringstekniker att             

förbättras. Denna teknik utvecklas exponentiellt och kan ge upphov till helt nya            

marknadsmodeller [3] [22]
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3. Marknadsmodeller 
I framtiden är det förväntat att data kommer att bli den största handelsvaran för företag och                

kommer att spela en stor roll för företags överlevnad [7]. Specialister anser att             

kombinationen av de relativt nya begreppen IoT och Big Data kommer att vara          

utgångspunkten för vår tids största internetutveckling. Att lyckas utvinna värdefull data kan            

hjälpa företag att sänka kostnaderna, effektivisera samt minska sina risker i både            

produktionen och ekonomin [3].

I rapporten Circular Advantage: Innovative Business Models and Technologies to Create           

Value in a World without Limits to Growth by Accenture (2014), beskrivs fem typer av               

cirkulära marknadsmodeller.

3.1 Circular supplies 

Den första marknadsmodellen kallas för Circular supplies och är relevant för företag som            

arbetar med sällsynta råvaror, dessa råvaror behöver ersättas av helt förnybara,           

återvinningsbara eller biologiskt nedbrytbara material. Ett exempel på detta är ett företag            

som heter Royal DSM. Royal DSM har utvecklat ett biobränsle som är tillverkad av innehållet               

i majsavfall.[15] 

Ett annat exempel är Dutch aWEARness, som var det första textilföretaget som etablerat en              

cirkulär försörjningskedja och använder sig av marknadsmodellen Circular supplies.         

Företaget tillverkar kläder från 100 procent återvinningsbar polyester. Företaget behåller          

ägandet av materialet och kunderna betalar för klädernas prestanda över ett antal år. När              

kläderna sedan når slutet av sitt liv så omvandlas det till nya kläder utan att förlora prestanda                 

[11].

Företagets framtidsplaner är att skapa cirkulära jeans som enbart är tillverkade av        

naturmaterial såsom miscanthusgräs, även kallat elefantgräs [10]. 

3.2 Resource recovery 

Den andra marknadsmodellen kallas för Resource recovery som använder tekniska         

möjligheter för att återvinna och återanvända produkter med syftet att det ekonomiska värdet             

på råvarorna i produkten maximeras. Ett exempel på detta är ett tillvägagångssätt där avfall              

bearbetas till nya råvaror. I Walt Disney Resort så omvandlar de all mat som kastas till                
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biogas, denna biogas används sedan för att generera elektricitet. Vad som är kvar efter det               

bearbetas till gödselmedel[15]. 

I Singapore har tillgången på färskvatten länge varit ett stort problem. Sedan länge har de               

varit beroende av sitt grannland Malaysia som genom långa pipelines pumpar in vatten i              

landet. Detta är inte hållbart under ett längre perspektiv. Ett statligt företag som heter              

NEWater har genom sina anläggningar lyckats med att återvinna använt avloppsvatten till            

högvärdigt återvunnet vatten. Detta står för 40% av all vattenförsörjning i landet och hjälper              

landet mot vatten hållbarhet.[13] 

3.3 Product life extension 

Nästa marknadsmodell kallas för Product life extension, denna modell hjälper företag att          

förlänga livscykeln på sina produkter så att det ekonomiska värdet behålls.           

Marknadsmodellen bygger på kontinuerligt arbete med reparationer och uppgraderingar. [15] 

Scania har ett bytessystem, Scania Bytesdelar, där man kan köpa begagnade produkter           

som har renoverats. Principen går ut på att de renoverar gamla produkter så som motorer               

eller växellådor, de byter ut alla slitagedelar och säljer sedan produkten till ett lägre pris. De                

renoverade produkterna följer deras original standard och testas precis som nya produkter.            

Kunden får samma garanti som om de köper nya reservdelar men sparar pengar. Det är               

särskilt lämpat för de som kör äldre fordon. Systemet är till för att spara energi, resurser och                 

utsläpp för att värna om miljön [8].

3.4 Sharing platforms 

Den fjärde modellen kallas för Sharing platforms och bygger på att öka produktens           

användningsområde genom att dela den med andra. Genom att både företag och individer             

delar på produkter eller tjänster minskar man förbrukningen av resurser och ökar            

användningen av produkten. Ett exempel på en tjänst är Airbnb då man hyr ut sin lägenhet                

och därmed delar på användningen.[15]

Ett annat exempel på detta är car2go. Det blir allt vanligare med att invånare i större städer                 

använder sig av bildelningsföretag istället för att köpa en egen bil eller en extra bil. Idag är                 

car2go världens största och snabbast växande bildelningsföretag med 1.9 miljoner          

användare och 14 100 bilar [20]. Car2go är en appbaserad bilpool där kunden enkelt kan se                

i sin telefon var närmaste bil står placerad och hyra den direkt i appen. Kunden betalar bara                 
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för den tid den använder bilen och parkerar på kommunens vanliga parkeringsplatser längs             

vägarna. Parkeringsbiljetten står car2go för själva, de hämtar upp, tankar och tvättar bilarna             

så kunderna slipper allt ansvar [23].

En studie av The university of California, Berkeley Transportation Sustainability Research           

center visar att car2go leder till färre bilar i städerna. Studien visar bland annat att två till fem                 

procent av car2go användarna inte längre har någon egen bil och att varje car2go bil leder                

till mellan sju och elva färre bilar i på gatan, då kunder inte längre behöver flera egna bilar                  

eller väljer att endast använda car2go. Car2go leder till både mer parkeringsplatser i             

städerna då de minskar antalet bilar på vägarna men även körsträckan minskar i snitt med               

elva procent [20].

3.5 Product as a service 

Den sista modellen har namnet Product as a service. I denna modell används en produkt till                

en tjänst. Företag hyr ut sina produkter eller tar ut en avgift vid användning. Detta innebär att                 

kunden aldrig äger produkten och är en attraktiv modell för företag med höga             

driftskostnader. För att lyckas med detta krävs hög kapacitet för underhåll, återanvändning            

och återvinning av produkternas resterande värde efter användning [15]. 

Philips har jobbat med principer för cirkulär ekonomi i cirka 20 år. Philips Lighting har startat                

en marknadsmodell, som följer modellen product as service där de säljer ljuset från             

glödlampor istället för själva glödlampan. Marknadsmodellen utvecklades med syftet att          

testa en ny marknadsmodell utöver den klassiska take-make-dispose modellen i          

belysningsindustrin. Denna modell strävar efter att utforma smartare och mer effektiva sätt            

till användning av naturresurser. Detta genom spårbarhet, användbarhet och återvinning av           

begagnat material.[14][1] 

I den nya modellen behöver kunder inte förklara vilken typ av ljus de behöver utan företaget                

anpassar vad de anser är bäst till kundens önskemål. Här tar de även hänsyn till frågor som                 

hälsa, säkerhet, regler och energieffektivitet. Då företaget äger produkten står de för            

kostnader för reparationer och underhåll av produkterna. Avtal angående trasiga produkter           

skrivs med varje enskild kund. [14] 
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För att beräkna kostnader för kunden så kalkylerar företaget hur mycket ljus samt vilken              

ljuskvalité kunden har använt den senaste perioden och översätter detta till en månadsavgift.             

Detta genom ny teknik som Internet of Things och Big Data.[14]
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4. Tvättmaskin 
I europa finns det fler hushåll som äger en egen tvättmaskin än de som äger en egen bil. Det                   

är stor kvalitetsskillnad på olika maskiner, lågkvalitets modellerna klarar i snitt 2000            

tvättcykler på hela sin livstid medans högkvalitets maskiner klarar 10 000. Detta ger i snitt               

priset 27 cent per tvättcykel på låg kvalitet maskiner och 12 cent på hög kvalitet [1].                

Prisskillnaden för tvättcykler medför att det i genomsnitt blir billigare för kunden att köpa en               

högkvalitets maskin i stället för flera låg kvalitets maskiner under samma tidsperiod. Ersätts             

fem stycken låg kvalitets maskiner med en hög kvalitets maskin, sparas cirka 180 kg i stål                

vilket motsvarar mer än två och ett halvt ton i koldioxidutsläpp. Här finns alltså potential för                

förbättring.[1]

4.1 Simulering 

Nya marknadsmodeller hos företaget Gorenje är under konstruktion. Dessa         

marknadsmodeller efterliknar en cirkulär modell där de använder sig av återanvändning,           

återtillverkning samt återvinning. Marknadsmodellerna varierar i strategier och vissa är          

beroende av ny teknik som Big Data och Internet of Things. De olika simulerade strategierna               

är Buy-back, Leasing och pay-per-use. Buy-back metoden beskrivs som en linjär modell            

med skillnaden att företaget köper tillbaka tvättmaskinen då konsumenten inte längre är            

behov av produkten, alternativt ett tidskontrakt då företaget istället måste köpa tillbaka den.             

Leasing innebär att företagen hyr ut tvättmaskinen, där service av maskinen är en kostnad              

för producenten. Den sistnämnda strategin pay-per-use-modellen grundar sig i att          

konsumenten betalar varje gång en tvätt körs och att företagen istället distribuerar maskinen             

utan kostnad. Tekniken från Big Data och Internet of Things kombinerat, möjliggör för             

företaget att på detta sätt ha uppsikt över konsumtionen och behandlingen av tvättmaskinen.             

[4][5]

I artikeln Towards circular ekonomi implementation in manufacturing systems using a         

multi-method simulation approach to link design and business strategy [5] redogörs en            

simulering mellan olika designalternativ för cirkulär produktion med tre olika affärs metoder            

för cirkulär ekonomi. 

Idag saknas stöd för konstruktörer som hjälper till att ta beslut om hur produkten skall               

ansluta dess design med företagets affärsstrategi. Rapporten [5] tar fram ett verktyg som på              

ett kvantifierbart sätt skall göra det möjligt för konstruktörer att inom industrin få insikt i               
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cirkulära affärspotentialer. Verktyget är en länk mellan val av produktdesign och val av             

affärsstrategi.[5]

För att utveckla en cirkulär sluten krets finns det marknadsmodeller som går ut på att sälja                

tillgång till funktioner och service från produkten, istället för den traditionella           

marknadsmodellen att enbart sälja fysiska produkter.[15] Då behåller företagen         

äganderätten av produkten och har möjlighet att få tillbaka de för återanvändning,            

återtillverkning och återvinning.[5] 

Rapporten inriktar sig på tvättmaskiner och de marknadsmodeller som simuleras har           

följande definitioner i rapporten: 

Buy-back: Återköp, företaget säljer maskin för att sedan återköpa den för renovering            

och återförsäljning. Kunden äger maskinen. 

Leasing: Företaget hyr ut maskiner och kunden betalar för att ha tillgång till maskinen              

en förutbestämd tid, där heminstallation och service ingår i priset. Företaget äger            

maskinen.

Pay-per-use: Företaget tar betalt per tvättcykel så kunden bara betalar för så mycket             

hen använder maskinen. Heminstallation och service ingår. Företaget äger         

maskinen.

Designen är en viktig parameter för att utveckla en cirkulär sluten krets. I linjär produktion               

tillverkas maskiner för att skrotas utan större tanke på återvinning av materialet. I cirkulär              

produktion måste man ta hänsyn på vilken End of Life strategi produkten har när man               

designar dess komponenter. Beroende på vilken End of Life strategi man använder så krävs              

det olika mycket efterbearbetning av komponenter då företaget får tillbaka produkten.[5] 

Rapporten omfattar följande tre strategier: 

Återanvändning (reuse): Den strategi som kräver minst efterarbete. Man återvinner          

komponenter för nästa användning och efterarbetet består främst av rengöring och           

visuell kontroll. 

Återtillverkning (remanufacturing): Kräver mer efterarbete. Man återvinner    

komponenter för återanvändning genom efterarbete i form av till exempel rengöring,         

beläggningar, värmebehandling, tester och visuell kontroll. 

Återvinning (recycling): Kräver mycket efterarbete. Materialet från komponenten        

utvinns genom till exempel nedsmältning. 
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En produkt har som regel olika end of life strategier för olika komponenter i produkten.               

Beroende på material utformning och slitagetålighet. l linjär produktdesign räknas alla           

kompontenter som läckage, då företaget inte längre äger maskinen och därmed inte har             

tillgång av återflödet av dess komponenter, se figur 4. Annorlunda gäller för resterande            

marknadsmodeller. För att avgöra hur cirkulär en design är kan man beräkna hur stor del av                

materialet som blir läckage vid slutet av dess livscykel, men även hur stor del av materialet                

som följer respektive end-of-life strategi. Ett exempel på hur detta kan se ut demonstreras i               

Figur 5. Den beskriver andelen komponenter i procent som går till vilken end-of-life strategi             

efter fem år. Figuren beskriver även nästa steg i maskinens liv, då den har renoverats för                

återanvändning i ytterligare fem år.[5][15] 

Figur 4. End-of-life strategi för en linjär modell 

Figur 5. End-of-life strategi för en marknadsmodell då maskinen returneras efter användning. 

Arbetsmängden som krävs för att designa produkter beroende på vilken typ av End-of-Life             

strategi är omvänt mot mängden efterarbete. Det krävs alltså störst arbetsinsats att designa             

16



produkter för återanvändning och något mindre för att designa produkter för återtillverkning.            

Den End-of-life strategi som kräver minst design arbete är således återvinning. [5] 

I simuleringen användes tre designer av tvättmaskiner med olika andel av komponenter från             

tre olika End-of-life strategier. Dessa designer jämfördes sedan mellan de tre           

marknadsmodellerna, sett över 15 års användande. Syftet är att få fram vilken kombination             

av end of life strategi på komponentnivå, som tillsammans med vilken marknadsmodell som             

ger lägst kostnad sett över hela sin livstid. Även vilken kombination som får maskinen att               

leva längst, alltså tjäna flest kunder utan att ersätta maskinen med nya delar av råmaterial.               

Därefter kan man jämföra dessa resultat och på så vis ta reda på vilken designmodell               

tillsammans med vilken marknadsmodell som gemensamt leder till den mest ekonomiskt           

gynnsamma lösningen. [5] 

Figur 6, Antal kunder per maskin 

figur 7, Kostnad för marknadsmodeller per livstid 
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Resultatet från simuleringen som gjordes i rapporten kom fram till att den marknadsmodell             

där maskinen tjänar flest kunder var pay-per-use, se figur 6. Pay-per-use var även den mest               

kostsamma lösningen, se figur 7. Men även om den var mest kostsamma modellen är den               

det mest ekonomiska alternativet då den har längst livslängd och kan tjäna fler kunder innan               

den behöver uppgraderas med nya delar av råmaterial. De olika design alternativen i figur 6             

och 7 beskriver samma maskin med olika end-of-life strategier på komponent nivå. Valet av             

designalternativ påverkar inte utfallet av simuleringen och kommer inte vidare diskuteras. [5] 

Det bör tilläggas att simuleringen gäller ett specifikt fall med tvättmaskiner, andra            

simuleringar kan göras med andra typer av produkter med liknande funktioner och ge olika              

slutresultat.
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5. Lastpall 
Det cirkulerar över två miljarder lastpallar bara i USA. Som Rex Low, leverantör av Lightning               

Technologies pallar, säger “The whole world moves on pallets. I don’t care what you bought               

in to your house. It came there on a pallet” [18]. Under finanskrisen 2007 till 2009 sjönk                 

behovet och tillverkningen kraftigt. Företag valde ofta att reparera gamla pallar istället för att              

investera i nya. Detta ger fortfarande sina spår med många pallar av dålig kvalitet på               

marknaden och ett stort behov av nytillverkade pallar. Idag växer pall marknaden med 1.9              

procent per år, vilket leder till ett behov av 1.4 miljarder nytillverkade pallar under 2019.               

Träpallar dominerar marknaden och står för 84 procent av USAs marknad 2019, men plast              

förväntas växa och ta en del av marknaden [19].

5.1 Lightning Technologies 

Lightning Technologies är ett amerikanskt företag stationerat i Oxford, Michigan. Företagets           

vision är att ersätta den klassiska träpallen med en ny form av pall. En lättare träpall som är                  

mantelsprayad med en plast kallad polyurea. Vi fick tillgång till en intervju med en anställd               

på företaget vilket kompletterades med litteraturundersökning. 

Polyurea är en tvåkomponentsprodukt som består utan isocyanat och polyamin. Genom att            

spraya polyurea över lastpallen får lastpallen egenskaper som kan bidra till en mer hållbar              

framtid. [13] 

Företaget har tre varianter av pallar: 

Plywood: Pallens bas består av plywood som odlas inhägnat på egen mark i             

Brasilien. Plywooden sprayas sedan över med polyurea. Helt fri från skruv och spik. 

Wellpapp: Pallen formas i sin grund genom wellpapp som sedan sprayas över med             

polyurea. Detta är den billigaste modellen och avser vara en engångspall. 

Cellplast: Pallen består av cellplast i sin grund som också sprayas över med             

polyurea. Denna pall är byggd för att minimera vikten av pallen. 

Lighning technologies satsar huvudsakligen på plywood pallen. Jämfört med den klassiska           

träpallen håller den för 16 enkelresor istället för fyra, den väger 30% mindre och är 100%                

återvinningsbar. Plastpallar har funnits på marknaden sedan 1965 men har aldrig slagit            

igenom stort på grund av att de kostar tre gånger mer än en klassisk träpall och går                 

dessutom inte att reparera. Nya regler inom mat och läkemedelesindustrin gör marknaden            

ljusare för plastpallar i framtiden på grund av dess sanitets fördelar. 
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Lighning technologies pall är försedd med en coating från polyurea-sprayen. Detta förbättrar            

egenskaper som gör att plasten blir mer hållbar, brandsäker och vattentät. De har alltså en               

träpall som genom sin coating även besitter alla fördelar som hos en plastpall och därmed är                

resistent mot insekter, svampar och andra typer av biologiska angrepp. 

Lighning har skapat världens första helt återvinningsbara lastpall. På grund av att pallen inte              

är försedd med någon form av metall som skruv eller spik, leder detta till att man enkelt kan                  

mala ner lastpallen för att återvinna materialet. Efter nermalningen kan polyurean enkelt            

separeras från träet genom ett vattenbad, resterande material är nu helt tillgängliga för             

återskapande. För att sluta kretsloppet har företaget framtidsplaner på att tillverka pallarnas            

ben i spån från egna återvunna pallar. Företagets har hållbarhetstänk genom hela            

produktionen, vid nytillverkning sugs allt sågspån upp som sedan tillverkas till träpellets            

samtidigt som allt överskott under sprayningsprocessen sugs upp och förs tillbaka för            

användning.

Problemen med dagens träpall är att de inte har speciellt lång livslängd, de klarar cirka fyra                

resor innan de måste kasseras eller repareras. Reparation av en träpall är kostsam för              

företag och kräver mycket arbetskraft. Även återvinningen är problematisk på grund av all             

spik och skruv som gör att de ej kan malas ner då de riskerar att förstöra maskinen. Tack                  

vare Lightning Technologies coating i polyurea, skyddas träet och förbättrar dess           

egenskaper, så deras pall klarar i snitt 16 resor. Dessutom är de väldigt lätta att reparera,                

uppstår det en skada i coatingen kan man enkelt laga den genom att spraya på ny polyuera                 

över skadan. För detta har företaget skåpbilar som åker runt men kunder kan även skicka in                

skadade pallar till deras center.

Lightning har ett dotterbolag vid namn Gard som distribuerar pallarna till kunder genom två              

varianter av marknadsmodeller. Den första marknadsmodellen bygger fungerar som den        

klassiska modellen att de simpelt säljer pallarna för en summa. Eftersom att investera i stora               

partier pallar kan bli väldigt kostsamt för företag väljer allt fler att gå över mot andra                

lösningar. Många hyr pallar från företag med strategier som kan liknas med hur det fungerar               

på biluthyrningsfirmor [18]. Gards huvudsakliga modell bygger på en mer cirkulär variant där  

de istället säljer antal resor. Pallarna är försedda med RFID-chip där kunder betalar för              

funktioner och Gard behåller ägandet av pallen.
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Funktionerna möjliggörs av Internet of Things Sensing technology via deras RFID-chip som         

är uppkopplat till internet. Detta chip mäter temperatur, fuktighet, olyckor och går att spåra.              

Detta har enligt företaget varit extremt uppskattat. De smarta pallarna kan då berätta för              

fraktare var och när skadan är skedd. De kan även registrera om känsliga frysprodukter              

utsatts av för höga temperaturer. blir enklare att spåra och man kan snabbare utreda var,               

när och varför fel uppstått. 
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6. Diskussion och Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras och analyseras all den information och statistik som framförts             

tidigare i rapporten.

De marknadsmodeller som tagits fram med inriktning på cirkulär ekonomi grundar sig            

i att se det resterande värdet i en använd produkt. 

Detta genom att behålla ägandet av produkten för att sedan kunna vidare använda 

materialet

För att kunna vidare använda materialet så krävs det att produkten även designas för 

vidareanvändning. Detta genom att göra produkten hållbar och lätt att separera 

Desto mer kontroll företaget har på sin produkt under dess livstid, desto enklare blir 

det att ta till vara på materialet i slutet av dess livscykel. 

Detta åstadkoms lättast genom en servicebaserad marknadsmodell. 

Än så länge är priser på råmaterial låga i förhållande till arbetskraft men om 

utvecklingen fortsätter som den är påväg så riskerar priset på material att öka kraftigt 

Vilket resulterar i att affärsmetoder som grundar sig i att se det resterande värdet i 

material bli mer och mer attraktiva. 

Mängden råmaterial som tillförs till det ekonomiska systemet fortsätter att öka exponentiellt.            

Detta är inte ett hållbart scenario på grund av jordens ändliga resurser. Priset på dessa               

råmaterial är i riskzonen att inom kort tid komma att öka kraftigt. När det gäller olja, kol,               

järnmalm, och andra naturresurser, förväntas efterfrågan öka med 90% det kommande           

decenniet. Det behövs alltså en förändring i dagens marknadsmodeller samt ändring hur            

företag producerar sina produkter. De marknadsmodeller som tagits fram med inriktning på            

cirkulär ekonomi grundar sig på att man ser till det resterande värdet hos en använd produkt.                

För att behålla värdet av det nya materialet efter dess användning i en produkt krävs det att                 

företaget som säljer produkten får tillgång till materialet. I Sverige faller årligen            

återvinningsbart material för ungefär 55 miljarder ur användning, samtidigt som dagens           

hantering av detta material leder till att värdet på det som bevaras endast uppnår 13               
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miljarder. Statistiskt sett gör Sverige årligen en värdeminskning på 87% plastvärde, 58%            

stålvärde och 62% aluminiumvärde. Här finns det alltså utrymme för förbättring. 

Fallet angående tvättmaskinen hos företaget Gorenje analyserade fyra marknadsmodeller.         

Den klassiska linjära modellen, Buy-back modellen, Leasing modellen och Pay-per-use          

modellen. Analysen kom fram till att pay-per-use modellen var den minst kostsamma            

modellen över en tidsperiod på 15 år. För att införa pay-per-use modellen krävs den relativt               

nya tekniken Internet of Things och Big Data. Denna teknik kan genom kunddata analysera              

konsumentbeteende, hur många tvättar som körs och vilka typer av tvättar som körs. Vilket              

kan bidra till att förbättra maskinen. Detta anser vi vara väldigt attraktivt i framtiden då               

data är förväntat till att bli den största handelsvaran för företag.

Vid affärsstrategier där företagen behåller produkten efter användning, gäller det att designa            

produkten med hänsyn till att behålla produktens värde. Detta ger företag ekonomiska            

incitament till att konstruera produkten för återanvändning, återtillverkning och återvinning.          

Med andra ord hållbar och lätt att återvinna. En stor anledning till att stål tappar sina                

egenskaper vid återvinning beror på den mängd koppar som är inblandat. För höga             

kopparhalter ger stålet sämre egenskaper. Då företagen själva ska återvinna stålet anser vi             

att det då är en bättre taktik att konstruera stålet för att behålla sina egenskaper. En negativ                 

sida för att konstruera produkter för återanvändning, återtillverkning och återvinning är att            

det krävs större arbetsinsats. Arbetskraft är för företag idag en av deras största utgifter              

medan materialomkostnader fortfarande är låga. Inom en snar framtid förväntas scenariot           

vara omvänt. Tillverkning kommer vara automatiserat och materialomkostnader höga, vilket          

kan leda till att dessa affärsstrategier blir högt prioriterade. I företag där man redan idag               

använder dyra resurser som det är brist på, bör dessa affärsstrategier ekonomiskt sett             

appliceras.

Lightning Technologies har innoverat lastpallen, via RFID-chippet tar den vara på ny teknik             

som Internet of Things och Big Data, vilket möjliggör extrema fördelar för användare.          

Chippet mäter temperatur, fuktighet, olyckor och går att spåra. De smarta pallarna kan då              

berätta för fraktare var och när skadan är skedd. De kan även registrera om känsliga               

frysprodukter utsatts av för höga temperaturer vilket idag är ett problem. Vissa fraktföretag             

fuskar nämligen genom att stänga av sina kylaggregat under transporten för att spara på              

energi.
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Den marknadsmodell som Lighting främst använder sig av liknar pay-per-use modellen som            

tidigare beskrevs i tvättmaskin scenariot. Kunder betalar för funktionen av pallen och för             

antal resor, samtidigt som företaget får ta del av materialen vid slutet av användningen.              

Detta hade inte kunnat vara möjligt utan tekniken Internet of Things och Big Data kombinerat            

med RFID-chippet.
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7. Fortsatt forskning
Majoriteten av företagen i världen idag lever efter den linjära take-make-dispose modellen            

och har gjort det under en lång period. Nya marknadsmodeller som leasing blir mer och mer                

populärt. Vid utvecklandet av liknande marknadsmodeller är det viktigt att tänka på            

konsumenternas syn på produkten och hur den konsumeras. Huruvida konsumenterna är           

villiga till att konsumera de nya produkterna eller tjänsterna bör tas hänsyn till i en               

konsumentanalys. I rapporten analyserades kostnader för olika marknadsmodeller men inte          

intäkter. Vad konsumenter är beredda att betala för dessa tjänster jämfört med vad de              

betalar för befintliga produkter bör undersökas vid fortsatt arbete. Att ställa om mot cirkulär              

ekonomi innebär också för företag en grön bild utåt. Huruvida det påverkar företaget kan              

undersökas genom en marknadsanalys. 
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Bilagor
Intervju Lightning technologies 

Sammanfattning av intervju med Anonym på Lightning Technologies, Oxford, Michigan. 

Intervjun skedde via telefon på grund av avståndsbarriär. Sammanfattningen har ej           

eftergranskats av intervjudeltageren så därför friskriver vi oss för eventuella felciteringar eller            

misstolkningar. Styrkande dokument till presenterad data under intervjun har ej bifogats och            

bör hanteras som en ungefärlig bild av verkligheten. 

Telefonintervju med Anonym, Lightning technologies, 2019-05-06 

I: Intervjuledare P: Anonym

I: Beskriv er produkt 

P: Konceptet som företaget grundar sig på är ursprungligen en plastspray, en form av              

coating kan man säga, rättare benämnt en polyurea. Den ändrar föremåls mekaniska            

egenskaper när man sprayar de med detta. Vi sprayar alla våra lastpallar med polyueran              

som gör de vattentäta, brandsäkra, ökar hållbarheten. De blir starkare utan att göra den              

spröd, coatingen är nämligen duktil. 

I: Kan du beskriva marknaden 

P: USAs marknad består idag av över 80 procent träpall, de är av dåligt virke, håller i snitt                  

bara två turer, alltså fyra enkelresor. Sedan måste hälften bytas ut eller lagas. Vårt              

grundkoncept är en pall som håller längre, väger mindre och är mer lönsam.

I: Finns det andra delar av marknaden ni satsar på 

P: I huvudsak är det träpallsmarknaden vi satsar på då det är helt klart den största. Men vi                  

kan dra nytta av regeländringar på andra marknader i framtiden. Det finns en regel som               

införs 2021 tror jag, av FDA (Food and Drug Administration). Regeln betyder i korthet att alla                

pallar som transporterar livsmedel måste vara tvättbara, det kan vara en bra marknad för oss               

då alla våra pallar är vattentäta och tvättbara. Men vår huvudsakliga marknad kommer alltid              

vara att ersätta träpallen.

I: Vilken är er affärsstrategi 

P: Vår huvudsakliga affärsstrategi går ut på att vi genom vårt dotterbolag Gard, säljer resor               

istället för själva pallen. Att köpa stora partier pallar kan bli en väldigt stor utgift för företag,                 
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om Gard istället äger pallen så betalar företagen för resan och servicen istället för att köpa                

hela pallen.

I: Berätta mer om servicen de betalar för 

P: Alla våra pallar som säljs via Gard är försedda med RFID-Chip (Radio- frequency              

identification). Chippen gör det möjligt för företagen att följa pallen. Enkelt förklarat så gör              

chippen pallen spårbar, den upptäcker om den varit utsatt för krock och den känner av               

temperaturförändringar. Det sista har varit väldigt uppskattat då det är väldigt vanligt med             

fusk. Vissa fraktbolag har insett att om de värmer upp godset under långa frakter så tjänar                

de vikt och sparar energi från kylaggregaten, detta kan göra stor skada på känsliga varor om                

de kommer över noll grader och börjar tina. Med chippen installerade ser de alla              

temperaturförändringar och gör det omöjligt för dessa fraktbolag att komma undan med fusk. 

I: Vad har ni för End of life strategi

P: Vi har världens första lastpall som är 100 procent återvinningsbar. 

I: Finns det någon reparationsmöjlighet 

P: Pallens egenskaper beror på coatingen som sprayas på. Så blir det skador i polyeran kan                

man bara spraya på ny över skadan så har den samma egenskaper som ny. Idag har vi en                  

skåpbil försedd med spray som åker runt och lagar pallar, men man kan även skicka de till                 

något av våra center. 

I: Är den tillverkad av förnybara material 

P: Vi har tre olika modeller av pallar, vi kan börja med träpallen som är vårt flaggskepp. Den                  

är uppbyggd av plywood och ben utav spån. Plyfan är från ett farmat träd i Brasilien, med                 

farmat menar jag att det växer inhägnat och vi äger själva marken det odlas på så det inte är                   

någon regnskog som skövlas. Det är ett snabbväxande träd vilket gör det väldigt lätt. Ett träd                

är redo för skövling efter fem, sex år. Det grenar som trädet har faller av i processen. För att                   

förenkla lite kan man beskriva processen som att trädet går igenom ungefär som en              

pennvässare som bildar tunna flan, dessa flan läggs sedan omlott för att förbättra             

egenskaperna hos träet. Tillsammans med polyeran får den bättre egenskaper än en vanlig             

träpall och allt material går att återvinna. Vi har även en wellpapp-pall, innehåller endast              

wellpapp täckt med polyeuran. Den är vår billigaste pall och används mest som en              

engångspall. Sen har vi en i frigolitpall täckt med polyeruan, fördelen med den är att den är                 

extremt lätt men tack vare coatingen fortfarande väldigt stark. 
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I: Hur återvinns pallen 

P: Fördelen med vår pall är att den innehåller inga spikar eller skruvar vilket gör att den kan                  

malas ner. Det är svårt med vanliga träpallar för alla spikar och skruvar förstör maskinen när                

man ska mala ner dem, därför är det vanligt att de antingen bränns eller deponeras.               

Eftersom vår pall varken innehåller spik eller skruv mals den direkt och sedan kan polyueran               

enkelt avskiljas med vattenbad. Så allt material går att skilja åt och är sedan 100 procent                

återanvändningsbart.

I: Använder ni det återvunna materialet själva 

P: Eftersom vi är ett ganska ungt företag och våra produkter har lång livslängd så har ingen                 

helhetslösning för återanvändandet i egen produktion kommit igång. Volymerna av pallar           

som återvinns är helt enkelt inte tillräckligt stora än. Men inom snart framtid kommer vi kunna                

tillverka benen i spån av våra egna återvunna pallar. Hela konceptet med vår pall är att den                 

är återvinningsbar så tillsammans med vår underleverantör BASF arbetar vi ständigt med            

nya alternativ att använda det återvunna materialet. 

I: Har ni några övriga miljöfördelar 

P: Jämfört med vanligt trä som i snitt klara två turer alltså fyra enkelresor innan hälften måste                 

skrotas eller repareras. Vår pall klarar åtta turer vilket blir sexton enkelresor och då är den                

också enklare att laga. Dessutom tack vare vi använder oss av snabbväxande träd så är               

våra pallar 30 procent lättare än vanliga träpallar.
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