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Förord
Detta är slutrapporten för det enskilda projektet ”Ett effektivt cirkulationssystem för
nyttiggörande av hushålls- och verksamhetsavfall”. Projektet är finansierat av
Energimyndigheten, Vinnova och Formas och genomförs inom ramen RE:Source,
som är ett strategiskt innovationsprogram för området resurser och avfall.
Författarna vill rikta ett stort tack till följande projektpartners som har engagerat sig
via studentarbeten, studiebesök, intervjuer, workshops, seminarier och bidragit till
värdefull kunskap till projektet:
El-kretsen
Scandi Gruppen
Inrego
NCC Recycling
Carl F
Loop Rocks
Essity
DSV
Rapporten publiceras på Energimyndighetens och RE:Source hemsidor och ges ut av
Chalmers Industriteknik, Chalmers tekniska högskola och Linköpings Universitet.
Linea Kjellsdotter Ivert, Mats Johansson, Anna Fredriksson och Erik Sundin.
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Sammanfattning
Cirkulär ekonomi har potential att bidra med stora miljömässiga och samhällsmässiga fördelar men är inte helt lätt att åstadkomma i praktiken. En av många
utmaningar är att få ekvationen att gå ihop då produkter och material som säljs i ett
cirkulärt system ofta har ett lägre pris än nyproducerade produkter och jungfruliga
råvaror samtidigt som det är kostsamt att samla in, hantera och förädla uttjänta eller
använda produkter och material. Det gäller därmed att hålla kostnaderna i försörjningskedjan nere såväl som att skapa förutsättningar för en avsättningsmarknad och
här kommer Supply Chain Management (SCM) in i bilden. SCM handlar om att styra
aktiviteter och samordna aktörer i en försörjningskedja så att hög prestanda avseende
exempelvis resursutnyttjande och leveranssäkerhet möjliggörs.
Trots att SCM är en förutsättning för effektiva cirkulära flöden så saknas det idag en
sammanhållen bild av vad välfungerande SCM innebär i det cirkulära systemet.
Syftet med projektet är att generera kunskap om SCM’s påverkan på cirkulär
användning av material och föreslå aktiviteter som bidrar till utvecklingen av ett
effektivt cirkulationssystem. För att besvara syftet har vi kartlagt nuvarande
cirkulationssystem och identifierat hinder för att nå en ökad cirkularitet hos elva
företag inom tre branscher, elektronik, bygg och plast. Med utgångspunkt i teorier
och tillämpningar inom SCM har vi identifierat lösningar för att hantera dessa hinder.
Följande områden inom SCM har identifierats spela en avgörande roll för att bidra
till utvecklingen av ett effektivt cirkulationssystem: 1) supply chain design, dvs
allokering av aktiviteter och resurser och samverkan med aktörer i kedjan, 2) supply
chain planering, dvs balansering och matchning av resurser och flöden, 3) Supply
chain exekvering, dvs effektivitet i insamling, transport, lagring, förbehandling,
förädling och försäljning. Inom dessa områden har ett antal aktiviteter identifierats
som möjliggör lösningar för ett effektivt cirkulationssystem. Exempelvis, inom
supply chain design är det av vikt att tänka igenom vem som ska göra vad i det
cirkulära systemet så att man hittar en lösning som alla aktörer vinner på. Hur detta
upplägg ska se ut varierar från fall till fall och det är därför intressant med utlysningar som gräver djupare i denna frågeställning. Inom supply chain planering skulle det
vara intressant att forska vidare kring hur klassiska SCM teorier inom produktionsplanering, prognostisering och lean produktion kan utvecklas och anpassas till
aktörer involverade i det cirkulära systemet. Detta skulle möjliggöra för supply chain
exekvering och att öka effektivitet i varje aktörs egen process men även att öka
effektivitet av flöden mellan aktörer genom exempelvis leverantörsstyrda lager samt
samordning av transporter av ”nya” produkter och cirkulära produkter. För att
motivera tillverkare och avfallsgenererare kan det även vara intressant att titta vidare
på hur man skulle kunna uttrycka effekter av avfall i cirkulära termer i sina mätetal,
inte endast kostnader.
För att fortsätta det arbete som påbörjats bedömer vi det som betydelsefullt att skapa
en mötesplats för forskningsaktörer, industri och offentlig sektor som binder samman
SCM och cirkulär ekonomi. Risken är annars att olika konstellationer och nätverk
arbetar med frågor som indirekt eller direkt kopplar till området ”SCM och cirkulär
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ekonomi” men utan vetskap om varandra. Varje projekt och konstellation behöver då
börja med att bygga upp sin egen förståelse istället för att bygga vidare på kunskap
som redan finns och därmed kunna ta utvecklingen framåt. Vi tror att en sådan
plattform antingen ska integreras i någon av de redan etablerade och erkända
plattformar som fokuserar på forskning, utveckling och tillämpning inom SCM,
alternativ skulle plattformen skulle kunna vara en del inom RE:Source.

Summary
Circular economy has the potential to contribute great environmental and social
benefits but is not easy to achieve in practice. One of many challenges to achieve
economic benefit for the actors is that products and materials sold in a circular
system often have a lower sales price than newly produced products and virgin raw
materials, at the same time as it is costly to collect, handle and process end-of-life or
used products and materials. Thus, it is of great importance to keep the costs in the
supply chain low, and to create good conditions for both the sales and the supply
market, making use of Supply Chain Management (SCM). SCM is about managing
activities and coordinating actors in a supply chain, enabling high performance in
terms of resource utilization and delivery security.
Although SCM is a prerequisite for effective circular flows, there is today no
coherent picture of what well-functioning SCM means in the circular system. The
purpose of the project is, therefore, to provide knowledge about SCM's impact on
circular use of materials and propose activities that contribute to the development of
an effective circulation system. In order to fulfil the purpose, the project has mapped
current circulation systems and identified obstacles to achieving increased circularity
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among eleven companies within three industries: electronics, construction and
plastics. Based on theories and applications within SCM, the project has identified
ways to address these obstacles.
The following areas of SCM have been identified to play an important role in
contributing to the development of an effective circulation system: 1) supply chain
design, i.e., allocation of activities and resources and interaction among supply chain
actors; 2) supply chain planning, i.e., balancing and matching demand for products
and materials to available resources, 3) supply chain execution, i.e., efficiency in
collection, transportation, storage, pre-treatment, processing and sales.
Within these three areas, a number of activities have been identified that enable
solutions to an effective circulation system. For example, in supply chain design it is
important to determine who is best going to perform which activity in the circular
system. The resulting constellation of activities and actors will probably be different
from case to case, and it is therefore important to study this issue in more detail. In
supply chain planning, it is important to research how classical SCM theories within
production planning, forecasting and lean production can be developed and adapted
to actors involved in the circular system. This would allow for more effective supply
chain execution and to increased efficiency in each actor's process, and also to
increase the efficiency of the flow between actors through, for example, suppliermanaged warehouses as well as coordination of shipments of "new" products and
circular products. In order to motivate manufacturers and waste generators, it may be
interesting to study how to measure and express the effects of waste in circular terms.
In order to continue the work that has begun in this project, we consider it important
to create a common platform for research actors, industry and the public sector that
connects SCM and circular economy. Otherwise, the risk is that different
constellations and networks work with issues that indirectly or directly link to the
area "SCM and circular economy" but without knowledge of each other. Each project
and constellation of actors then need to start by building up their own understanding
instead of building on existing knowledge. We believe that such a platform should
either be integrated with an already established and recognized platform that focus
on research, development and application within SCM, or that the platform should be
a part of RE: Source.
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Inledning och bakgrund
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det enskilda projektet inklusive en orientering
inom området såsom utmaningar och behov. Syfte och projektmål presenteras och
fokus och avgränsningar för projektet beskrivs. Sist i kapitlet definieras och beskrivs
viktiga nyckelbegrepp.
Bakgrund
Under den senaste tiden har synen på avfall förändrats. Den pågående klimatförändringen är det tydligaste exemplet på att det så kallade ”slit-och-släng”-beteendet som
följer av en linjär ekonomi inte längre fungerar (SOU, 2017:22). Det material vi
använder sprids och blandas, tappar sitt ekonomiska värde, blir svårt att nyttiggöra
och slutar i många fall som miljögifter för människor och natur. Ett av EU:s huvudmål 2020 är att röra sig mot en cirkulär ekonomi där man tar hand om sina resurser
på ett mer effektivt sätt genom att förflytta sig uppåt i avfallstrappan, dvs i första
hand minska förekomst av avfall, därefter återanvända, återtillverka,
materialåtervinna, energiutvinna och sist lägga på deponi.
En omställning till en cirkulär ekonomi kan erbjuda miljömässiga, ekonomiska och
samhällsmässiga fördelar i form av ökad resurseffektivitet, minskad klimatpåverkan,
ökad sysselsättning inom nya näringar, tillväxt och konkurrenskraft (ibid). Det finns
med andra ord mycket att vinna på att minska den globala resursförbrukningen och,
inom de områden som det är möjligt, stimulera cirkularitet av produkter och material.
Att ställa om till en cirkulär ekonomi är dock inte gjort i en handvändning och det
kvarstår mycket arbete innan vi kan tala om en cirkulär ekonomi och ett cirkulärt
samhälle. Förändringar måste göras på flera områden och på olika nivåer (samhälle,
organisation och individ). Det handlar om produktdesign som tar större miljöhänsyn,
nya företags- och marknadsmodeller, nya sätt att organisera samhället, nya finansieringsmetoder och sätt att omvandla avfall till resurser, nya konsumentbeteenden och
en bättre samordning mellan olika politikerområden (Naturvårdsverket, 2018). Det
handlar också om att skapa effektiva material-, information- och betalningsflöden
och därmed borde Supply Chain Management (SCM) ses som en självklar
komponent vid utformning av ett cirkulärt system.
Avsaknaden av effektiv SCM anses vara en av de stora utmaningarna inom
återvinningsbranschen (Engkvist et al., 2004) och studier pekar på behovet av ett
SCM-perspektiv för att öka cirkularitet av elektronikprodukter, byggmaterial,
plastprodukter och fordonskomponenter (t ex Constructivate, Repipe, LogiWEEE,
Explore). Det finns många enskilda initiativ som berör olika delar av försörjningskedjan, såsom företagsstrategier för att samla in använda produkter för
återtillverkning (Östlin et al., 2008), sorteringstekniker (t ex optisk sortering och
flerfacksortering) och samplanering av transporter (t ex i projektet DenCity). För att
på ett effektivt sätt kunna nyttiggöra framsteg inom dessa enskilda initiativ är det
viktigt att knyta samman kedjans olika delar, både fysiskt, informationsmässigt och
planeringsmässigt. Genom detta kan aktörer i kedjan gå i takt med varandra och på så
sätt möjliggöra att cirkularitet sker till minsta möjliga kostnad och mesta möjliga
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tillgänglighet. Det är av vikt att ha ett helhetsperspektiv så att fokus läggs på rätt
saker som gynnar hela kedjan och dess aktörer.
SCM får sällan stort utrymme i utformning och operationalisering av
cirkulationssystem och inom SCM utgår man typiskt från att en försörjningskedja
slutar då färdig produkt når sin första användare. Genom att koppla ihop SCM och
cirkulär ekonomi finns stora förutsättningar att på ett kostnads- och resurseffektivt
sätt sluta cirkeln, så att produkter, komponenter och material kommer tillbaka till den
”traditionella” försörjningskedjan för ny användning. Resultat i form av ökad
kunskap om SCM betydelse för en cirkulär ekonomi är av intresse för ämnesområdet
cirkulär ekonomi och ämnesområdet SCM. Resultat i form av insatsområden och
aktiviteter som möjliggör lösningar för att nå en ökad cirkularitet av produkter och
material är av intresse för samhällen, organisationer och företag som vill ställa om
till en cirkulär ekonomi. Resultat i form av samverkan över branschgränser är av vikt
för att utveckla området vidare. RE:Source har exempelvis identifierat ett starkt
behov av att bedriva samordnade RE:Source aktiviteter inom SCM för att skapa
förutsättningar för ett effektivt cirkulationssystem för hushålls- och
verksamhetsavfall.
Syfte och projektmål
Syftet med projektet är att generera kunskap om SCM’s påverkan på cirkulär
användning av material och föreslå aktiviteter som bidrar till utvecklingen av ett
effektivt cirkulationssystem.
Projektet har följande projektmål: 1) Generera kunskap om hur SCM påverkar
arbetet med att minska förekomst av avfall och se till att det avfall som genereras
hamnar så högt upp i avfallstrappan som möjligt. 2) Föreslå insatsområden och
aktiviteter som möjliggör lösningar för ett effektivt cirkulationssystem till RE:Source
och andra identifierade nätverk samt deltagande organisationer.
Fokus och avgränsning
Ett vanligt sätt att illustrera cirkulär ekonomi är via en biologisk och en teknisk cykel
där produkter, komponenter och material cirkulerar tillbaka till den traditionella
försörjningskedjan (Figur 1). Fokus i projektet är den tekniska cykeln och här
cirkulerar produkter, komponenter och material genom återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning. Principen är att ju längre produkter och komponenter
kan cirkuleras ”som det är” desto lägre kostnader för material, arbete och energi för
produkten som helhet under dess totala livscykel. Produkter och material kan inte
cirkuleras hur länge som helst och en del material vill vi inte ha tillbaka i kretsloppet.
Därför finns aktiviteterna energiåtervinning och deponi. En förutsättning för att
uppdelningen i ett biologiskt och tekniskt kretslopp ska fungera är att produkter,
komponenter och material är designade för cirkulär ekonomi som på ett övergripande
plan handlar om att designa bort avfall.

9 (27)

Figur 1: Schematisk bild på cirkulär ekonomi framtagen av Ellen MacArthur
Foundation
Tillämpning och utveckling av SCM för att skapa effektiva cirkulationssystem
försvåras av att förutsättningarna ser väldigt olika ut för olika produkter och material.
För så kallat hushållsavfall är det kommunerna som är ansvariga för att samla in,
hantera och behandla avfallet, med undantag av det avfall som omfattas av
producenansvaret. För verksamhetsavfall är det däremot upp till verksamhetsutövaren att bestämma vem som ska ha ansvar för insamling, hantering och
behandling av avfallet, vilket öppnar upp marknaden för fler aktörer (men kan också
bidra till större läckage i form av att avfall tar andra vägar än avsedda). En del
fraktioner styrs hårt av lagstiftning som sätter ramar för hur produkter och material
ska samlas in och hanteras. Andra fraktioner har ett stort produkt- och materialvärde,
vilket ger en viss flexibilitet gällande insamling och hantering. Svårast är det för de
fraktioner där det saknas tvingande lagstiftning eller ekonomiska incitament.
I projektet har vi studerat cirkulär ekonomi för tre produktområden, elektrisk och
elektronisk utrustning (så kallade el-produkter), byggmaterial och plastprodukter.
Dessa produktområden har valts ut på grund av dess olika förutsättningar för
cirkularitet. För el-produkter råder producentansvar vilket betyder att företag som
tillverkar eller låter tillverka el-produkter i sitt namn eller som i ett första led
importerar el-produkter till Sverige ska ansvara och betala för återvinning och
hantering av förbrukad vara (El-kretsen, 2018). Byggmaterial består av många olika
typer av material såsom farligt avfall, el-avfall, trä, plast, skrot och metall,
fyllnadsmassor med olika förutsättningar för återanvändning och materialåtervinning
(Sveriges Byggindustrier, 2017). Plastprodukter anses vara ett utmanande material
när det kommer till cirkulär ekonomi eftersom produkt- och materialvärdet är relativt
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lågt samtidigt som materialet är skymmande och består av många olika plastsorter,
vilket gör insamling och hantering kostsam. I projektet har vi studerat hushållsavfall
såväl som verksamhetsavfall. Värt att notera är att det råder otydligheter kring
definitionen av verksamhetsavfall. I miljöbalken definieras hushållsavfall som
”avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet” (Avfall Sverige, 2018). Vad som utgör verksamhetsavfall definieras inte
i miljöbalken utan anses vara allt annat avfall från en verksamhet som inte utgör med
hushållsavfall jämförligt avfall (Stockholms stad, 2017). Återvinningsindustrierna
tog i april 2018 fram en vägledning som verksamheter och återvinningsföretag kan
använda som stöd vid sin avfallshantering då det menar att behovet av en tydlig
definition har ökat i takt med att samhället förbereder sig på en omställning mot en
cirkulär ekonomi (Återvinningsindustrierna, 2018).
Beskrivning av nyckelbegrepp relaterade till SCM
Supply chain management: definieras som “design, styrning, planering och exekvering av aktiviteter i försörjningskedjan med målet att skapa nettovärde, bygga en
konkurrenskraftig infrastruktur, utveckla effektiv logistik och synkronisera utbud och
efterfrågan”. Detta ”innefattar även samordning och samarbete mellan aktörer i
försörjningskedjan”. (CSCMP, 2018). SCM kan delas in i tre beståndsdelar som sker
på olika nivåer, supply chain design som är den översta nivån, supply chain planering
som är mellersta nivån och supply chain exekvering som är den lägsta nivån.
Supply chain design: handlar om hur företag skapar sina försörjningskedjor. Det
gäller frågor såsom vilka aktörer som ska vara med, leverantörs- och transportörsval.
Det handlar även om var olika aktiviteter ska vara lokaliserade, om produktionsanläggning och/eller försäljningsenheter ska ligga nära kund eller nära leverantör etc.
Vidare handlar det om vilka transportsätt som ska användas för att transportera
produkterna i försörjningskedjorna. Supply chain design dikterar hur man ska
organisera sitt samarbete i försörjningskedjan via exempelvis avtal och
affärsmodeller.
Supply chain planering: syftar till att planera processer och aktiviteter för beställare,
köpare och internt. Processer och aktiviteter som planeras är bland annat inköp,
produktion, transporter, lager och försäljning. Det handlar om att planera vad som
behöver göras utifrån uppdrag och behov med hänsyn tagen till resurstillgång, så
kallad produktionslogistik (Jonsson och Mattsson, 2009). I detta arbete är prognostisering, kundorderprocesser, sälj- och verksamhetsplanering, huvudplanering,
materialplanering, kapacitetsplanering, samt informationsdelning väsentliga delar
(ibid).
Supply chain exekvering: handlar om att genomföra det man har planerat att göra
detta inom ramen för systemets design. Exekveringen fungerar enbart så effektivt
som förutsättningar möjliggör, dvs förutsättningar som satts i form av designen och
planering av utnyttjande av denna. Beroende på ett företags planeringsmiljö skiljer
sig metoder och verktyg som är lämpliga att använda för supply chain exekvering åt.
De två huvudgrupperna kan delas in i ”pull”-miljöer, ofta kopplat till lean
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produktion, och mer traditionella miljöer där mer detaljerad verkstadsplanering är
lämpligt (Jonsson och Mattsson, 2009).

Genomförande
I detta kapitel beskrivs övergripande de huvudaktiviteter som utförts under
respektive arbetspaket.
AP1 - Projektledning:
Två projektgemensamma workshops har genomförts under projektet där samtliga
projektpartners deltagit. Den första workshopen hölls den 26 januari och syftade till
att sätta en gemensam terminologi och lägga grunden för arbetet framåt. På
workshopen delades projektgruppen in i tre grupper enligt nedan.
Den andra workshopen hölls den 22 augusti och syftade till att presentera och
diskutera mer generella resultat som forskaraktörerna tagit fram baserat på
dataanalyser från respektive grupp (beskrivs mer i AP3).
El-produktgruppen: utgjordes av El-kretsen, Scandi-gruppen och Inrego under
ledning av Erik Sundin på LiU.
Byggmaterialgruppen: utgjordes av NCC Recycling, Loop Rocks, Carl F under
ledning av Anna Fredriksson på LiU.
Plastproduktgruppen: utgjordes av DSV och Essity under ledning av Mats Johansson
på Chalmers och Linea Kjellsdotter Ivert på CIT.
AP2 - Omvärldsanalys:
Datainsamling och dataanalys har genomförts inom respektive grupp (se nedan).
Datainsamlingen gjorde enligt intervjumallen i Bilaga 1.
Elektronikproduktgruppen: Inom gruppen har examensarbetet ”Supply chain
management, undersökning av elektronik och el-skrot” (Chamoun och Hamidovic,
2018) genomförts. Syftet i examensarbetet var att undersöka hur SCMs roll kan
åstadkomma ökad cirkularitet av el-produkter.
Byggmaterialgruppen: Inom gruppen har två kandidatarbeten genomförts: 1) ”Supply
Chain Management och cirkulär ekonomi inom byggindustrin: en fallstudie om
avfallshantering och återvinning” (Malmqvist och Halldestam, 2018). Syftet var att
hitta SCM-faktorer för att effektivisera hanteringen av blandat avfall för att öka
återanvändningen och materialåtervinningen. Caseföretag i detta kandidatarbete var
NCC Recycling och Carl F. 2) ”Cirkulär ekonomi – förbättringspotential vid återbruk
av byggkomponenter” (Johansson och Hallström, 2018). Syftet i detta examensarbete
var att identifiera och kartlägga varför man inte återanvänder fler material än vad
man gör. Caseföretag i detta arbete var SWECO, Lejonfastigheter, Haga R.O.T. och
Kompanjonen.
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Plastproduktgruppen: Inom gruppen har ett examensarbete ”Supply chain
management - a way to achieve Cirkular Economy” (Hasanaj och Jansson, 2018)
genomförts. Syftet med exjobbet var att skapa en förståelse för relationen mellan
SCM och cirkulär ekonomi genom att förstå viktiga incitament, hinder och
möjliggörare vid en övergång till en cirkulär ekonomi. Caseföretag var Essity och
Nolato.
AP3 - Analys, bedömning och urval av trender och nyutvecklade lösningar:
Resultat från AP2 har analyserats och sammanställts. Utmaningar i befintliga
cirkulationssystem samt möjliggörare och hinder för att åstadkomma framtida
cirkulationssystem har identifierats. Baserat på detta och relevanta SCM-teorier har
lösningsförslag för ökad cirkularitet utvecklats. Resultaten från arbetet presenterades
på workshopen den 22 augusti där projektgruppen gemensamt översatte resultaten till
faktiska actions.
AP4 - Kunskaps och erfarenhetsutbyte mellan branscher:
Aktiviteter i detta arbetspaket har bestått av att identifiera intressanta kluster och
nätverk, presentera en struktur för det fortsatta arbetet samt anordna temadagar och
workshops. Aktiviteter innefattar bland annat:
Workshop (inom ReSource) 20:e mars 2018. Temat var ”Hur utvecklar man hållbara
affärsmodeller för företag som tillverkar, återtillverkar, reparerar och
materialåtervinner produkter” och anordnades på Linköpings Universitet. Syftet var
att ge företag möjlighet att dela erfarenheter med varandra och att tillsammans
diskutera vilka förutsättningar som krävs, inte minst när det gäller insatser från
innovationsprogrammen, för att bedriva ett målmedvetet arbete på området.
Föredragshållare var utvecklings- och hållbarhetsansvariga för flera svenska företag
med klara strategier och verksamheter på området, från Husqvarna, Electrolux,
Godsinlösen, Stena Metall, Essity och Folksam. Några framgångsfaktorer som
poängterades i sammanhanget var att tidigt involvera kunder och att använda en
utvecklingsprocess som går utanför företagets ”vanliga” produktutvecklingsprocess.
Från företagens sida ser man gärna flera liknande tillfällen att dela erfarenheter.
Aktiviteter som stödjer uppkoppling och samverkan mellan småföretag med
innovativa idéer på området och etablerade företag välkomnas också.
Seminarium (inom SCM- och logistiknätverket PLAN) 22 mars 2018. Temat var
SCMs betydelse för cirkulär ekonomi på Handelshögskolan i Göteborg. Syftet med
seminariet var att ge deltagarna insikt i utmaningar kopplat till omställningen mot en
cirkulärbaserad ekonomi samt hur cirkulära affärsmodeller och smarta SCM
lösningar kan utformas för att vända utmaningar till möjligheter. Föredragshållare
var Nudie Jeans, Loop Rocks och CIT.
LiU har presenterat insikter från projektet på två workshops med fokus på hållbart
byggande, en som anordnades av Hållbart Byggande i Syd i Malmö (26/5) och en
arrangerad av SWECO i Linköping (9/5) med fokus på framtidens boende och en
digitaliserad byggbransch.
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Resultat och diskussion
I detta kapitel beskrivs och diskuteras resultaten från datainsamling och dataanalys.
Kapitlet är indelat i tre avsnitt: 1) Kartläggning av nuvarande cirkulationssystem
hos caseföretagen inom respektive produktgruppområde. 2) SCMs roll för att
hantera utmaningar och hinder. 3) Aktiviteter och insatsområden.
Kartläggning av cirkulationssystemet hos el-produkter
Befintligt cirkulationssystem
El-produkter är exempelvis lampor, datorer, datorskärmar, mobiltelefoner,
kopiatorer, skrivare, vattenkokare, kaffebryggare, dragskåp, centrifuger, ljussensorer
och glimtändare. Avfall från dessa produkter, så kallat el-avfall klassas som farligt
avfall eftersom de innehåller en mängd tungmetaller och giftiga ämnen. El-avfall
omfattas av ett EU-direktiv som syftar till minskad uppkomst och återanvändning
och återvinning av el-avfall och som implementeras i Sverige genom ”Förordning
om producentansvar för elutrustning” (SFS 2014:1075). Det svenska
cirkulationssystemet fungerar väl och insamlingsnivån är bland de högsta i Europa
med drygt 17 kg insamlat per invånare och år, vilket motsvarar en insamlingsgrad på
77% (Kjellsdotter Ivert et al., 2015). Av det som samlas in återvinns, dvs
återanvänds, återtillverkas och materialåtervinns, över 90%. Siffran ska inte tas för
en fullständig sanning då det finns en del osäkerheter i statistiken (ibid). Exempelvis
så finns det producenter som inte registrerat sig till ett insamlingssystem vilket
betyder att statistik kring vad dessa producenter satt på marknaden inte räknas med.
Det finns även ett läckage av el-avfall som försvinner ut ur Sverige. När man räknar
på återvinningsgrader rent generellt ska också poängteras att man räknar den totala
viktprocenten och inte tittar på varje enskilt material. Därmed kan ett material som
exempelvis plast som utgör en liten del en el-produkt ha en relativt låg
återvinningsgrad, vilket inte syns i återvinningsgraden av el-avfall.
Lagstiftningen ser lite olika ut beroende på om det handlar om ”el-avfall från
hushåll”, som definieras som avfall från produkter som använts av konsumenter eller
”el-avfall från andra än hushåll” som definieras som avfall från produkter avsedda
för professionell användning (Kjellsdotter Ivert et al., 2015). Det är endast godkända
insamlingssystem, i dagsläget El-kretsen och Repico (tidigare EÅF) som får lov att
samla in el-avfall från hushåll. El-avfall från annat än hushåll behöver däremot inte
samlas in via godkända insamlingssystem så för detta flöde kan producenter använda
sig av andra aktörer än El-kretsen eller Repico. El-kretsen, som ingått som
caseföretag har ca 75% av marknaden och samlar in el-avfall från ca 590
återvinningscentraler, ett fåtal butiker samt från företag och organisationer. Elkretsen har avtal med kommunerna som går ut på att kommuner sköter insamling av
el-avfallet till landets återvinningscentraler och därefter tar El-kretsen över ansvaret.
Genom upphandlade transportörer ser El-kretsen till att el-avfallet hamnar hos någon
av de trettio godkända förbehandlingsanläggningarna som El-kretsen har kontrakt
med. Förutom insamling och hantering rapporterar El-kretsen årligen in vad anslutna
producenter satt på marknaden, hur stora volymer som samlats in och hur dessa
insamlade volymer omhändertagits till Naturvårdsverket.
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Scandi Gruppen och Inrego är återtillverkare och har även de ingått som caseföretag i
projektet. Scandi Gruppen har knutit samman många leverantörer, transportörer och
kunder för att hålla sig konkurrenskraftiga. De inkomna kopiatorerna registreras och
klassificeras efter hur mycket arbete som behöver utföras för att uppnå önskad
kvalitet. Vid klassificeringen går ca 80% av de använda kopiatorerna vidare till en
process där de testas, repareras och paketeras innan de når färdigvarulagret och sedan
sin nästa kund. De resterande 20% av kopiatorerna demonteras på värdefulla
komponenter såsom trummor, toner och kretskort. De komponenter som inte är
värdefulla för vidare bruk går till materialåtervinning alternativt energiåtervinning.
Även Inrego har många leverantörer och kunder av IT-utrustning för att hålla ett
stadigt inflöde av produkter. Inrego köper och samlar in IT-utrustning såsom
desktops, laptops och smartphones som fortfarande har ett värde. Inom deras
industriella process sorteras och klassificeras produkterna varefter de rensas på data
enligt en certifierad process. Därefter byts vissa delar ut som tangentbord, minnen
och hårddiskar för att möte nästa kunds behov. Datorer är den främsta produkter som
Inrego återtillverkar och hela 95% av datorerna återtillverkas och säljs vidare till
nästa kund.
Hinder för en ökad cirkularitet
Trots den höga insamlings- och återvinningsgraden är det många el-produkter som
idag materialåtervinning som istället skulle kunna ha reparerats eller återtillverkats.
Detta beror delvis på att när en användare anser sig ha använt sin el-produkt färdigt
behandlar hen den som avfall och tänker inte på att någon annan skulle kunna ha
användning för produkten. I själva materialåtervinningsprocessen är det en mycket
liten del av materialen som omhändertas. Många av de sällsynta metallerna som finns
i produkterna går till spillo genom materialåtervinning. Ett annat problem är att det
finns få system som fungerar för insamling av använda el-produkter. Ett undantag är
ReTuna där besökare på återvinningscentralen kan välja att lämna in sin el-produkt
till ett företag som tar emot produkter, reparerar den och säljer den till en ny kund.
Inrego uppmanar sina kunder som köper deras återtillverkade produkter att lägga sina
gamla produkter i den förpackning som Inrego-produkten kom i som returemballage.
Det är dock väldigt få av Inregos kunder som utnyttjar denna möjlighet. Ett tredje
problem är att de flesta återvinningscentraler saknar incitament till att samla in mer
el-avfall då man har en fast betalning för att ta hand om det el-avfall som inkommer.
Ett fjärde problem som Inrego har är att mobiltelefonanvändare sällan lämnar in sina
mobiltelefoner förrän de blivit så gamla att de har tappat sitt marknadsvärde. Många
mobiltelefonanvändare sparar sin gamla telefon som reserv om den nuvarande
telefonen går sönder.
Kartläggning av cirkulationssystemet hos byggmaterial
Befintligt cirkulationssystem
Vid produktion av byggnader används ett antal olika material såsom tegel, betong,
gips, plåt, stål, trä, plast, glas etc. Allt detta material byggs inte in i byggnaden utan
det uppstår en hel del installationsspill som behöver tas om hand. Under byggnadens
livscykel kommer den renoveras och slutligen rivas och då uppstår stora
avfallsmängder. I Sverige genererar byggindustrin efter gruvsektorn mest avfall, runt
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9 miljoner ton (Boverket 2017). För byggavfall råder generella lagar och regler för
avfallshantering
såsom
miljöbalkens
allmänna
hänsynsreglera
och
avfallsförordningen. Vidare har EU ett återvinningsmål för byggavfall som
deklarerar att minst 70 viktprocent av icke farligt bygg- och rivningsavfall ska
återanvändas eller återvinnas före 2020 (Naturvårdsverket, 2018). Som komplement
till lagstiftningen tog Kretsloppsrådet 2007 fram riktlinjer för byggsektorns
avfallshantering med syftet att minska deponimängderna enligt byggsektorns
byggprogram. 2013 tog Sveriges Byggindustrier över ansvaret för att kontinuerligt
hålla riktlinjerna uppdaterade. Idag innehåller riktlinjerna branschnormerande texter
för materialinventering, återanvändning, källsortering och avfallshantering samt
upphandling vid byggproduktion och rivning (Sveriges Byggindustrier, 2017).
Branschföreningen Återvinningsindustrierna tog beslut 2017 om ett frivilligt
åtagande att följa dessa riktlinjer, vilken visar att viljan finns för att driva på
tillämpningen av riktlinjerna (Återvinningsindustrierna, 2017). Den data och statistik
som finns tillgängliga för att bedöma hur Sverige totalt sett ligger till jämfört med
målet är mycket bristfälligt (Naturvårdsverket, 2015). Räknar man att delar av flöden
av anläggningsavfall och asfalt kan tillgodoräknas i uppföljningen av
återvinningsmålet bedöms Sverige uppnå målen redan idag men om dessa flöden inte
räknas med ligger man på ca 50% (ibid).
Under ett byggprojekt finns det olika sätt att hantera avfallet och dess flöde. Viktigt
är att skilja på avfallshantering inom nybyggnation och avfallshantering inom
rivning. Renoveringsprojekt ligger lite mittemellan dessa båda extremer. Vid
nybyggnation består avfallet mestadels av installationsspill och emballage. Vid
rivning består det mestadels av rent avfall som ska till materialåtervinning eller
produkter som kan återanvändas beroende på vilket skick dom håller. Vid
nybyggnation är fokus på att samla in och sortera så mycket som det går på site. På
NCC Recycling, som var ett av caseföretagen i projektet, börjar man med ett
startmöte i början av byggnationsprojektet tillsammans med platsledning för att
identifiera vilka behov av återvinning och avfallshantering som finns på det specifika
byggprojektet. Därefter kör man ut de behållare som behövs och som får plats,
därefter sorterar byggarbetarna själva allteftersom produktionsspill och
emballagerester uppkommer. NCC Recycling har också tjänsten Recycling
Assistance, som idag endast används på större byggprojekt. Recycling Assistance
innebär att NCC Recycling har personal på site som hjälper till med sortering och
meddelar återvinningscentralen när behov av tömning och nya typer av behållare
uppstår. När en behållare är full ringer ofta platsledningen (om man inte har
Recycling Assistance) och ber om tömning. Därefter skickar återvinningsföretaget en
bil för upphämtning som antingen tar med sig behållarna eller tömmer dom i en
större container. Därefter kör de till återvinningscentralen för invägning och
inspektion. Vid behov sorteras materialet på återvinningscentralen. Material säljs
därefter vidare till materialåtervinnare eller förbränningsanläggningar.
Vid rivning och renovering gäller följande: innan rivning påbörjas identifieras
material i byggnaden, detta genom att en miljöinventering utförs. Vid denna
inventering kan produkter som lämpar sig för återanvändning identifieras av den som
ansvarar för inventeringen. Eventuellt material som är ämnat för återanvändning
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omhändertas och förs sedan till ett lager. Kring återanvändning av rivningsmaterial
brister det i organisationen, särskilt för mindre företag. Man saknar helt enkelt
organisationen för att kunna sköta logistiken och dokumentation över vad som finns
på lager, och vet därför inte vad som kan återanvändas. Lagstiftning ställer tydliga
krav på källsortering och särskild hantering av farligt avfall inklusive el-avfall. De
fraktioner som typiskt sorteras vid rivningsprojekt förutom utsorterade produkter och
material för återanvändning, farligt avfall, el-avfall är trä, brännbart, skrot och
metall, fyllnadsmassor och deponi.
Hinder för en ökad cirkularitet
För nybyggnation har ett antal hinder identifierats när det kommer till att minska
förekomst av avfall, öka återanvändning och materialåtervinning med fokus på
materialåtervinning. Till att börja med planeras transporterna för upphämtning av
avfall inte på ett effektivt sätt. Detta beror till stor del på att informationen om
upphämtning ofta kommer väldigt sent och att det då är mycket bråttom att hämta
upp materialet eftersom behållaren är full. Effekten av att avfallsbehållaren är full är
att sorteringsgraden går ner då byggarbetarna slänger material i fraktionen för
blandat avfall istället för att lägga material i rätt avfallsbehållare. Ineffektiv
transportplanering resulterar vidare att insamlingsföretaget får brist på
avfallsbehållare och att man därmed tvingas åka och hämta en avfallsbehållare utan
att ha möjlighet att ställa dit en ny. Vidare finns problem med hanteringen både på
byggarbetsplatsen och på återvinningsanläggningen. På byggarbetsplatsen finns det
ofta ytterst begränsat med plats och då är det en avvägning hur mycket man ska
sortera på byggarbetsplatsen eftersom varje ytterligare fraktion innebär en behållare
till. Vidare är det en fråga om vad som ska sorteras redan på inbyggnadsplats kontra
nere på marken. Platsbrist råder även på återvinningsanläggningen. Ett ytterligare
hinder som både NCC Recycling och Carl F lyft fram är att flödet av avfall är ojämnt
vilket försvårar deras planering av resurserna och den yta man har att tillgå på
avfallsanläggningen.
Många aktörer involveras i ett byggprojekt och informationsdelning är därmed en
nyckel för att behålla en bra effektivitet i hela försörjningskedjan. Konsekvenser av
att inte dela information med underentreprenörer, speditörer, maskinuthyrare och
materialleverantörer är resursineffektivitet i form av exempelvis underutnyttjade
resurser, onödiga transporter, felleveranser, väntetider, förseningar samt materialineffektivitet då det får konsekvenser av att byggentreprenör beställer mer material
än de behöver och att material kommer bort eller inte tas om hand på rätt sätt på
byggarbetsplats. Vad gäller tillsynsmyndigheter så gäller det att hålla en konstant
dialog för att skapa en bra relation annars är det risk att tillståndsproblematik
förhindrar effektiv lagring och hantering på återvinningsanläggningen. Här finns en
problematik kopplat till definitionen av avfall; dvs att avfall är något som man själv
inte längre har användning av. Detta betyder dock inte att det inte kan vara ett
material för någon annan. Själva avfallsepitetet gör att det kanske hanteras mer
oförsiktigt än vad annars hade varit fallet samt att det blir onödigt dyr lagring och
hantering på grund av att man behöver säkra upp mot risker såsom läckage etc, vilket
egentligen inte är ett problem för en fungerande produkt eller användbart material.
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För rivnings och renoveringsprojekt har följande hinder identifierats för att kunna
öka återanvändningen. Det första är att efterfrågan är större än vad utbudet är på
byggkomponenterna samt att volymerna på dessa är för små. Volymerna är för små
på det sättet att det är svårt för större projekt att använda återvunna komponenter då
man pga förvaltningsmässiga fördelar vill ha t ex samma typ av toalett i alla
lägenheterna. Många har dessutom svårt med vart de ska lagerhålla de insamlade
produkterna i väntan på en kund som kan återanvända dom. Det saknas en tydlig
förmedlingstjänst som sköter många organisatoriska frågor samt lagerhållning.
Vidare saknas garantier på de renoverade produkterna och om ifall garantier hade
funnits så är det viktigt att veta vem som utfört renoveringen. Det finns en bristande
kunskap av gamla produkters uppbyggnad och om dessa innehåller någon form av
farliga ämnen. För framtiden behöver det bli enklare och tydligare vad som ska
dokumenteras för att åstadkomma spårbarhet. Detta försvårar återanvändning hos
företagskunder. Vidare är de juridiska aspekterna svåra att tolka och tyda när det
kommer till återanvändning. Därför behövs en enkel sammanfattning av de regler
som gäller. Slutligen är ett hinder att många inte ser det som ekonomiskt lönsamt att
återanvända byggmaterial och det därmed inte ens kommer på frågan att återanvända
komponenter och material.
Kartläggning av cirkulationssystemet hos plastprodukter
Befintligt cirkulationssystem
Plast är ett multifunktionellt material som används i en uppsjö av tillämpningar och
applikationer. Variationsrikedomen inom polymertekniken resulterar i att
plastmaterial kan få kombinationer och egenskaper som innebär breda
användningsområden, såsom förpackningar, byggindustri, hushåll, fordonsteknik,
elektronik, möbler, medicin och övrigt (Fråne et al., 2012). Av de 900 000 plast som
används samlas endast 600 000 in som produktionsspill eller kasserade och använda
produkter. Av det som samlas in materialåtervinns ca 30 %, dock skiljer sig
materialåtervinningsgraden åt mellan olika användningsområden. Högst
materialåtervinningsgrad återfinns hos plast i el-avfall (44 %) medan bygg och
rivningssektorn är en sektor med låga materialåtervinningsgrader. I början av 2018
lanserades EU nya plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa
nedskräpningen till havs och driva på utvecklingen för en ny cirkulär ekonomi för
plast (Europeiska kommissionen, 2018). Enligt strategin ska alla plastförpackningar
på EU:s marknad återanvändas, återtillverkas och/eller materialåtervinnas senast
2030. Dessutom har ett antal bestämmelser tagits för att minska plast för
engångsbruk. Under 2019 väntas en revidering av direktivet om förpackningar och
förpackningsavfall med riktlinjer för insamling och sortering av avfall.
Vi kartlade cirkulationssystemet av ett antal plastprodukter hos två företag, Nolato
och Essity. Nolato är ett plastföretag som tillverkar produkter inom läkemedel,
telekom och industriföretag. De produkter vi fokuserade på var planum, oljeledare
och höljen för fordonsindustrin. Essity kommer in lite senare i plastkedjan då de
plastprodukter som de tillhandahåller, inte är tillverkade av Essity själva men
distribueras till kund och Essity ser till att dessa fylls på med innehåll. Hos Nolato
uppstår avfall på två sätt, dels som produktionsspill och dels i form av defekta
produkter. Den absoluta majoriteten av defekta produkter och produktionsspill
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hamnar i fraktionen ”Brännbart” för att samlas in av insamlingsföretag och slutligen
förbrännas hos förbränningsaktörer. För de tre produkter som studerats handlar det
om 13% av de inköpta volymerna som går till förbränning. Ur ett ekonomiskt
perspektiv förlorar Nolato i dubbelbemärkelse på detta eftersom man först betalat för
plastråvaran och sen får betala för att någon ska ta hand avfallet. För de tre produkter
vi studerat handlar det om en avfallshanteringskostnad på 871 000 SEK per år. I
enstaka fall samlas plastspillet och defekta produkter upp i produktion, kvarnas till
mindre bitar i en så kallad shredder-maskin för att därefter återgå i produktion på
nytt. Nolato köper in mindre än 5% återvunnet material.
Hos Essity säljs 50% av dispensrarna via direkt kontrakt, dvs direkt till slutkund
medan 50% säljs via lokala distributörer. Direkt kontrakten varar typiskt tre år och
70% av kunderna förnyar och förlänger kontraktet med Essity. Kontraktet innehåller
vanligen en komplett lösning där Essity ser till att dispensrar fylls på med papper
eller tvål (för de produkter vi studerat handlar det om papper). Det är Essity som äger
dispensrarna under kontraktslängden. Om kund efter att kontraktet gått ut väljer att
inte förnya kontraktet så ska dispensrarna i teorin returneras till Essity. I praktiken
fungerar inte detta och Essity har genomfört egna studier för att se över vart
dispensrarna tar vägen. Många dispensrar sitter kvar efter att kontraktstiden gått ut
även om de fylls på av något annat företag än Essity. Detta upplevs inte vara
problematiskt från Essitys sida eftersom det då ses som gratis marknadsföring.
Dispensrar kan hålla uppemot 15 år och det finns möjlighet för kund att renovera
sina dispensrar genom att Essity tillhandhåller reservdelar. De dispensrar som inte
skickas tillbaka till Essity och inte sitter kvar ute hos kund hamnar i brännbartfraktionen. Gällande dispensrar som säljs via distributör så har Essity inte så bra
vetskap om vad som händer efter att livstiden på dispensrar löpt ut. Essity äger då
inte längre dispensrarna och har ingen kontroll utan det är upp till kunden att
bestämma. Med stor sannolikhet hamnar de som brännbart. Typiskt går det till så att
distributörer köper dispensrarna av Essity och det är sedan distributören som
tillhandahåller helhetslösning till kund genom att se till att papper och tvål fylls på.
Hinder för en ökad cirkularitet
Som beskrivs i ovan stycke så sker väldigt lite cirkularitet av Nolatos och Essitys
produkter. Majoriteten går till energiåtervinning. I Nolatos fall kan det tyckas enkelt
att öka cirkulariteten genom att shredda material och direkt föra tillbaka i sin
produktion. Ett problem är att shredder-maskinerna låter väldigt mycket och därför
skapar problem för de anställda som typiskt inte använder hörselskydd. Dessutom
kräver detta förfarande att materialet endast består av en plastsort och att man vet
exakt vilken plastsort det handlar om. Ett ytterligare hinder för att öka
materialåtervinningen av plastavfallet hos Nolato är tids- och platsbrist. En
förutsättning för att plast ska kunna materialåtervinnas är att den sorteras, vilket för
en del plastsorter är tekniskt omöjligt (t ex flerskiktslaminat) och för övriga
plastsorter är tids- och platskrävande. En utmaning när det kommer är att få
ekvationen att gå ihop då det är dyrt att sortera, samla in och återvinna men svårt att
hitta en avsättning för plasten. Här skulle Nolato kunna spela en viktig roll genom att
köpa in mer återvunnen plastråvara och på så sätt vara med och skapa en efterfrågan
på återvunnen plast. De höga kvalitetskraven och vikten av att få råvara levererad i
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rätt tid och i rätt kvantitet utgör dock hinder för att öka andelen återvunnen
plastråvara i produktion hos Nolato.
I Essitys fall som befinner sig lite senare i försörjningskedjan handlar cirkularitet
främst om att möjliggöra för kund att kunna förlänga produktlivscykeln genom
underhåll, återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning. Genom att
tillgängliggöra reservdelar är det också möjligt för kund att till viss del förlänga
livslängd hos sin produkt. Dock finns hinder kopplat till återanvändning,
återtillverkning och materialåtervinning såsom att tillhandahålla ett kostnadseffektivt
insamlingssystem för att ta emot produkter, skapa incitament för att få kund att
lämna ifrån sig sin produkt, kontroll och spårbarhet över var produkter finns att
samla in. Dessutom är Essity väldigt noggranna med vad som presenteras för
slutkonsumenten och eftersom dispensrarna aktivt främjar varumärket motiveras nya
modeller snarare än återanvända eller återtillverkade produkter. Detta skulle enligt
Essity själva ”kunna ha en negativ inverkan på marknadsföring och varumärke”. Ett
hinder för att öka materialåtervinningen är att dispensrar typiskt består av många
plastsorter och andra material som därmed är svåra att sortera manuellt, vilket sätter
käppar i hjulet för många materialåtervinnare.
SCM roll för att nå en ökad cirkularitet
Trots att de tre produktområdena skiljer sig åt med avseende på hur långt man
kommit gällande cirkularitet så var de hinder som identifierades lika. Det handlar
om: 1) Dålig planering av materialflöden; 2) Brist på informationsdelning mellan
aktörer; 3) Hög variation i materialtillgänglighet och missmatchning mellan denna
och efterfrågan; 4) Svårt att få ekonomisk lönsamhet i återanvändning,
återtillverkning och materialåtervinning; 5) Svårigheter att få användare att lämna in
sina produkter och/eller källsortera sitt material; 6) Plats och tidsbrist att lagerhålla
och/eller sortera; 7) Rädsla för att cirkulerade produkter och material inte ska kunna
erhålla rätt kvalitet, inte kan levereras på efterfrågat sätt samt en dålig spårbarhet
gällande vad cirkulerade produkter innehåller och hur de hanterats under sin livstid
vilket leder till osäkerhet om deras användbarhet. Punkt 1 till 3 är kopplade till
hinder för att minska förekomst av avfall såväl som hinder för att öka
återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning. Punkt 4 till 7 är endast
kopplade till hinder för att öka återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning.
SCM roll för att minska förekomst av avfall
För att minska förekomst av avfall är de viktigt att skapa förutsättningar för effektiva
processer. För de producerande enheterna, dvs företag som tillverkar nya produkter,
återanvändare, återtillverkare och materialåtervinnare handlar det om att skapa
effektiva produktionsprocesser så att så lite produktionsspill eller defekta produkter
som möjligt uppstår. För transportörer och insamlingsföretag handlar det om att
erhålla hög resurseffektivitet i fordon och avfallsbehållare och se till att så få
produkter som möjligt skadas under transport och hantering. SCM kan bidra med att
skapa effektiva processer genom supply chain planering och supply chain
exekvering. Med andra ord, inom ramen för hur försörjningskedjan och dess aktörer
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ser ut så ska man så effektivt som möjligt använda sina resurser och säkerställa att
input förvandlas till output med en så hög kvalitet som möjligt. För att detta ska låta
sig göras behöver företag produktionsplanering som möjliggör balans mellan tillgång
och efterfrågan och klassiskt lean arbete, dvs målstyrning, utjämning av
arbetsbelastning, kontinuerliga processflöden, standardiserar arbete, ständiga
förbättringar och lärande organisationer. Gällande produktionsplanering och lean
finns många verktyg och metoder beskrivna inom SCM som används i hög grad i
tillverkningsindustrin. Det finns med stor sannolikhet stor potential att använda sig
av denna kunskap även för att effektivisera återanvändnings-, återtillverknings- och
materialåtervinningsprocesser, se t ex Kurilova-Palisaitiene et al. (2018) för lean
inom återtillverkning och Sundin et al.(2011) för lean inom återvinning. Dock
kommer dom att behövas anpassas till den specifika kontext som råder för SCM i
kombination med cirkulär ekonomi i respektive bransch.
I gränslandet för ”minskad förekomst av avfall” befinner sig möjligheten att använda
produktionsspill/installationsspill på nytt i den egna produktionen eller på ett nytt
bygge. Detta skulle eventuellt kunna klassas som återanvändning men förutsatt att
produktionsspillet inte flyttas till en ny funktion, vilket är definitionen på återanvändning, torde detta mer vara en del av att minska sin förekomst av avfall. För att
möjliggöra för en användning av produktionsspill i produktionsprocessen kan SCM
bidra genom att åstadkomma ett standardiserat arbetssätt kring hur detta ska gå till.
Som ett exempel skulle Nolato kunna ta till vara på sitt produktionsspill i högre grad
om det fanns ett etablerat arbetssätt kring vilket plastspill som kan användas i
produktion och när shredder-maskinen ska användas för att åstadkomma minimal
negativ påverkan på arbetsmiljön. Här har t ex NCC också skapat en intern portal
(Used by NCC) för att koppla samman installationsspill på en byggarbetsplats med
en annan byggarbetsplats med behov.
Förutom att effektivisera respektive aktörs kärnverksamhet såsom att Nolato kan
effektivisera sin produktion, Essity sin distribution, El-kretsen sin insamling, Inrego
sin återanvändning, Kompanjonen sin återtillverkning och Carl F/NCC Recycling sin
avfallshantering så behöver aktörer vara med och ta ansvar för att åstadkomma ett
effektivt flöde längs med hela kedjan för att minska förekomst av avfall. Det handlar
om att minimera slöseri i form av dåligt utnyttjade transporter, maskiner och verktyg,
överbeställningar och felbeställningar. Ur ett SCM-perspektiv är supply chain
planering av stor vikt och mer specifikt handlar det om att genom
informationsdelning skapa ett effektivare materialflöde. Inom SCM finns flera
alternativ för att möjliggöra ett effektivt flöde genom informationsdelning såsom
leverantörsstyrda lager där leverantörer och kunder integrerar med varandra för att
uppnå ett ömsesidigt värdeskapande i försörjningskedjan och poolning av material
där många användare delar på råvarulager och komponentlager. Nära
sammankopplat med att dela på material finns möjligheten att dela på utrustning och
verktyg. Viktiga delar när material och resurser ska delas är avisering och att det
finns säkerhet och ansvar.
SCM roll för att öka återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning
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För att öka återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning visade sig
Supply chain design vara en viktig komponent eftersom man behöver komma fram
till vem som ska göra vad och reglera detta genom kontrakt och avtal så att man
hittar en situation som alla aktörer i försörjningskedjan vinner på. Man kan tänka sig
att det är företaget som tillverkar produkten från början som också samlar in, förädlar
och säljer på nytt men det kan också komma in andra aktörer som samlar in och
förädlar på uppdrag av tillverkningsföretaget eller också helt oberoende av
tillverkningsföretaget. I det senare fallet kan det uppstå ett problem eftersom den som
tillverkar produkter som lämpar sig för återanvändning, återtillverkning och
materialåtervinning och därmed eventuellt lagt mycket utvecklingskostnader inte får
vara med och dra fördelar genom att öka sin intäkt över flera användningscyklar. En
skillnad mellan återanvändning och återtillverkning är att det ingår ytterligare
aktiviteter i återtillverkning, vilket i sin tur betyder att det är ett färre antal aktörer
som har möjlighet att ta sig an återtillverkning än återanvändning.
Materialåtervinning skiljer ut sig genom sorteringsaktiviteten. För caseföretagen
uppmuntras källsortering, vilket i praktiken betyder att den aktör med minst kunskap,
intresse av och ofta plats att sortera är den som ska sortera. För materialåtervinning
så är aktörskonstellationerna mer etablerade än för återanvändning och
återtillverkning. Det klassiska upplägget är att avfallsgenererare sorterar och
återvinningsföretag samlar in. Intressant att fundera på är hur andra aktörer kan
involveras i aktiviteterna för att minska kostnader för sortering, lagring och transport.
Ett exempel på detta är att NCC Recycling börjat erbjuda byggentreprenörer personal
som är ute och hjälper till med sortering och meddelar återvinningscentralen behov
av tömning och nya typer av avfallsbehållare. Man kan förstås tänka sig att utvidga
detta genom att involvera materialleverantörer, underleverantörer och transportörer i
sorterings-, insamlings- och förbehandlingsarbetet. Här finns också en möjlighet att
nå ökad transporteffektivitet genom att materialleverantörernas ofta tomma
transporter tillbaka kan ta med installationsspill.
Förutom att hitta passande aktörskonstellation kan SCM bidra med att skapa
kostnadseffektivitet i insamling och förädling. Kostnadseffektivitet i insamling består
i hög grad av att hålla kostnader nere för transport och lager. Beträffande transporter
så behöver dessa planeras på ett sådant sätt att man uppnår resurseffektivitet och
höga fyllnadsgrader. Detta kan åstadkommas genom informationsdelning och
samarbete mellan aktörer i försörjningskedjan (supply chain planering). Exempel på
det förstnämnda skulle kunna vara att byggentreprenörer delar med sig av sina
projektplaner till insamlingsföretag så att insamlingsföretagen kan planera sina
transporter mer långsiktigt. Exempel på det sistnämnda skulle kunna vara att
samordna olika varuflöden inom en och samma bransch eller mellan olika branscher,
så som att en transport med byggmaterial tar med sig produktionsspill tillbaka eller
att El-kretsen tar med sig annat än WEEE i fordon som går tillbaka tomma efter
avlämning hos förehandlare. Ett ytterligare sätt att hålla nere kostnadsposten för
transporter är att koppla ihop sig till ett redan etablerat transportsystem. Ett sådant
exempel finns redan idag där Inrego erbjuder slutanvändare att skicka tillbaka
använda produkter via Postens retursystem.
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Gällande kostnadseffektiv lagerhantering kan det vara klokt att inte ha alltför många
insamlingsplatser eftersom många små lagerplatser drar mer kostnader än ett fåtal
stora. Dessutom betyder många insamlingsplatser att små volymer ska hämtas på
många ställen. Samtidigt har man sett i tidigare forskning att tillgänglighet är av stor
vikt för att nå höga insamlingsgrader. Här kommer Supply chain design in i bilden då
det gäller att tänka innovativt kring vart material ska lagerhållas och hos vilken aktör
i kedjan för att hålla kostnader nere. Eventuellt kan det finnas möjlighet att koppla
sig till redan befintliga insamlingssystem såsom återvinningscentraler. För att få upp
volymer behöver man skapa incitament för att användaren att samla in och/eller
lämna tillbaka sina använda produkter och material och det behövs med stor
sannolikhet bättre kännedom om vad som motiverar olika kundgrupper. Här kan
SCM bistå genom teorier och tillämpningar inom kundanalyser, kundsegmentering
och marknadsföring. För supply chain exekvering finns många smarta lösningar för
att hantera eventuell platsbrist som kan handla om allt från avfallsbehållare
komprimatorer till sensorer som känner av när avfallsbehållare är fulla.
Kostnadseffektivitet
i
förädlingsprocesser
kan
åstadkommas
genom
produktionsplanering och klassiskt lean arbete. Till skillnad från tillverkningsindustrin har aktörer som arbetar med återanvändning, återtillverkning,
förbehandling och materialåtervinning inte samma möjligheter att styra
materialanskaffningsprocessen. Variation i produkter och material är typiskt stora,
vilket försvårar produktionsplaneringen. Därtill finns stora osäkerheter beträffande
efterfrågan då många potentiella kunder är oroliga för att inte få cirkulära produkter
och material i rätt kvalitet, kvantitet, tid och till rätt kostnad. Genom att i högre grad
använda sig av prognostiseringsmetoder och kapacitetsplaneringsmetoder hos aktörer
som arbetar med cirkulära produkter och material finns potential att bättre hantera
och minska dessa osäkerheter hos kund. Ett exempel på detta är att Carl F och NCC
Recycling skulle kunna använda sig av den data som finns från byggarbetsplatser av
det hämtade avfallet för att skapa prognoser för framtida projekt.
Informationsdelning är också ett viktigt verktyg för att ge rätt förutsättningar i
förädlingsprocesserna. Ett exempel på detta är att återtillverkare samarbetar med
producenter så att de lättare kan få vetskap om hur man ska återtillverka nya
produkter. Scandigruppen har löst detta genom att de får manualer från producenter
som de är kontrakterade med men det är svårare för Inrego som har tillgång till
manualer. Här skulle samarbete med andra återtillverkare kunna vara en lösning.
Aspekter kopplat till supply chain exekvering rör framförallt diagnostiseringsverktyg,
kvalitetstester, spårbarhetslösningar, sorteringstekniker.
Aktiviteter och insatsområden
För företag inom elektronikbranschen
Elektronikbranschen behöver skapa bättre incitament för att få konsumenter att
lämna in sina använda elektronikprodukter så att en större andel produkter
återanvänds istället för att materialåtervinnas. Man behöver även göra det enklare för
konsumenter att återlämna sina använda produkter som möjliggöra köpande av
återtillverkade produkter genom t ex bättre marknadsföring. I dagens samhälle är det
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enkelare att följa det linjära sättet att leva än det cirkulära sättet vilket påverkar
elektronikbranschens cirkulära aktörer negativt.
För företag inom byggbranschen
Byggbranschen kan öka cirkulariteten genom att involvera återvinnarna på ett bättre
sätt i produktionsprocessen och planeringen. Att man ser återvinning som en
självklar aktivitet på byggarbetsplatsen och att den därmed ska beredas plats (planera
in yta för behållare på APD-planer och skapa en plan för hur installationsspill och
emballage kommer på ett effektivt sätt ut ur byggnaden och ner till större behållare)
och utföras av någon som har kunskap, intresse och tid. Vidare ska man också
uppdatera återvinnarna om hur arbetet fortskrider så att dessa kan förbereda sin
anläggning på nästa fas i byggprocessen vilket ofta innebär nya typer av material.
Detta möjliggör en effektivare hantering hos både återvinnare och på
byggarbetsplats. Vidare kan man arbeta med att åstadkomma spårbarhet, vilket
innebär att det tydligt framgår från BIM-modeller och inköpssystem vad som har
byggts in. Detta gör att återvinnare vid rivning och renovering kan garantera kvalitet
på fungerande komponenter. Det måste också komma till lagringsplatser för
komponenterna och förmedlingstjänster som visar vad som finns tillgängligt var.
För företag inom plastindustrin
En stor anledning till att såpass mycket plast går till energiförbränning är att plasten
inte källsorteras. Anledningen till detta är flera, en del produkter är svåra att sortera, i
vissa fall till och med omöjliga med dagens tekniker (t ex för flerskiktslaminat).
Även om det inte är möjligt att gör något åt detta för alla produkter finns det med stor
sannolikhet många plastprodukter som kunde designas med större hänsyn tagen till
återvinning. Genom att inte blanda in för många olika plasttyper och andra material
som inte går att skilja åt underlättar man avsevärt att återanvända produktionsspill i
den egna processen såväl som att materialåtervinna hushålls- och verksamhetsavfall.
Produkter som inte är så svåra att källsortera rent tekniskt kan ändå vara svåra att
källsortera rent ekonomiskt eftersom det är kostsamt att hantera, lagerhålla och
transportera plast samtidigt som priset för återvunnen råvara är förhållandevis låg.
Många tillverkare drar sig för att använda återvunnen plast eftersom de är osäkra på
tillgång och kvalitet. Efterfrågan på återvunnen plast står idag endast för cirka 6 % av
efterfrågan på plast i Europa (European Strategy, 2018). Sedan Kina införde
importstopp (vid årsskiftet 2017/2018) på plastavfall har det blivit än svårare att hitta
avsättning för plasten då plast finns i överflöd i Europa, vilket lett till att
materialåtervinnare endast är intresserade av de allra finaste fraktionerna och även
dessa till ett relativt lågt pris. För att råda bot på detta dilemma behöver man arbeta
med kostnadseffektivitet i insamlingsledet enligt de förslag som tagits fram i
rapporten men man behöver även arbeta med att öka efterfrågan på återvunnen plast.
Det är lätt att det bli en ”hönan eller ägget” diskussion där återvinningsindustrin inte
vågar göra de investeringar som krävs för att tillmötesgå efterfrågan eftersom det
saknas en avsättning och tillverkningsindustrin inte vågar köpa in återvunnen plast
eftersom det råder osäkerheter kring leveransvillkor och kvalitet. Ett sätt att lösa
dilemmat är att minska osäkerheterna hos tillverkningsindustrin genom bättre
samverkan mellan återvinningsindustri, exempelvis genom ”closed-loop supply
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chain” där exempelvis emballageplast från byggprodukter samlas in för
nytillverkning av emballageplast för byggprodukter. Eller annat sätt är att öka
spårbarhet av plastprodukter så att det går att följa produkten under dess livslängd
genom att under designfasen lägga in information om produkten. Ökad spårbarhet
underlättar även för att lyckas återanvända och återtillverka plastprodukter, något
som idag tyvärr är ganska sällsynt.
För plattformar och nätverk
Något som blev uppenbart för oss är att det idag inte finns någon plattform som
binder samman SCM och cirkulär ekonomi. Det finns många initiativ och projekt
kring hur resurseffektivitet och cirkularitet kan införas i olika branscher men det
saknas en sammanhållande arena där branscher och perspektiv möts. Detta är även
något som identifierats av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin IVA. De menar
ett ”en förutsättning för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle är en gemensam
plattform där näringsliv, forskning och politik samverkar (IVA, 2018).
De plattformar/nätverk som finns är antingen fokuserade på SCM såsom ORULOG,
Plan, Logistikfokus, Northern LEAD logistic research center eller på cirkulär
ekonomi såsom Sharing cities Sweden, Cireko, Circular Sweden, Green Lean,
Cradlenets. (Bilaga 2 presenterar de plattformar och nätverk som vi identifierat).
Med tanke på den roll SCM spelar för att uppnå en ökad cirkularitet känns det
angeläget att skapa en mötesplats för forskningsaktörer, industri och offentlig sektor
så att området kan utvecklas. Risken idag är att olika konstellationer och nätverk
arbetar med frågor som indirekt eller direkt kopplar till området ”SCM och cirkulär
ekonomi” men utan vetskap om varandra. Varje projekt och konstellation behöver då
börja med att bygga upp sin egen förståelse istället för att bygga vidare på kunskap
som redan finns och därmed kunna ta utvecklingen framåt. Tack vare det arbete som
genomförts i detta projekt finns en bra grogrund för att skapa en plattform som gifter
samman cirkulär ekonomi och SCM. Vi tycker att en sådan plattform antingen bör
integreras i någon av de redan etablerade och erkända plattformarna som fokuserar
på forskning, utveckling och tillämpning, t.ex. Plan. Alternativt att plattformen kan
blir en del av RE:Source separat eller i samverkan med IVA startat ett projekt med
syfte att skapa en plattform för resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Oavsett
lösning kan projektgruppen bidra med viktig kunskap och erfarenhet i
möjliggörandet.
Aktiviteter som kan drivas av plattformar/nätverk är att utbilda om cirkulär ekonomi
och SCM, identifiera intressanta forskningsfrågor, sprida kunskap, sammankoppla
branscher och aktörer, stimulera forskning och utveckling, erbjuda studieobjekt för
forskningsprojekt och studenter. Dessa aktiviteter kan genomföras genom
exempelvis konferenser, workshops, utlysningar, föreläsningar, forskningsprojekt
och studiebesök. I projektet identifierades ett antal intressanta forskningsområden att
titta vidare på för att med hjälp av SCM skapa effektiva cirkulationssystem.
Exempelvis visade det sig vara viktigt att tänka igenom vem som ska göra vad i det
cirkulära systemet så att man hittar en lösning som alla aktörer vinner på. Hur detta
upplägg ska se ut varierar från fall till fall och det är därför intressant att gräva
djupare i denna frågeställning. Det skulle även vara intressant att forska vidare kring
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hur klassiska SCM teorier inom produktionsplanering, prognostisering och lean kan
utvecklas och anpassas till aktörer involverade i det cirkulära systemet. Det handlar
dels om att öka effektivitet i sin egen process men även att öka effektivitet av flöden
mellan aktörer genom exempelvis leverantörsstyrda lager samt samordning av
transporter av ”nya” produkter och cirkulära produkter. För att motivera tillverkare
och avfallsgenererare kan det även vara intressant att titta vidare på hur man skulle
kunna uttrycka effekter av avfall i cirkulära termer, inte endast kostnader.

Slutsatser, nyttiggörande och nästa steg
Projektet har visat att Supply Chain Management (SCM) är av stor betydelse för att
kunna åstadkomma effektiva cirkulära flöden. I projektet har vi identifierat ett antal
hinder kopplat till att minska förekomst av avfall samt att öka återanvändning,
återtillverkning och materialåtervinning hos elva företag inom tre produktområden,
el-produkter, byggmaterial och plastprodukter. Med hjälp av teorier inom SCM och
ett antal workshopar och seminarium med näringsliv, myndigheter och akademi har
vi identifierat aktiviteter och insatsområden för att öka cirkularitet av produkter och
material inom dessa tre produktområden men även mer generellt.
El-produkter var det produktområde som kommit längst gällande cirkularitet, både i
termer av andelen produkter som samlas in och hur högt upp i avfallshierarkin man
hamnar. Ett stort dilemma i branschen är att mycket av det material som idag
materialåtervinns skulle kunna återanvändas och/eller återtillverkas. SCM visade sig
vara av vikt för att skapa incitament för att få konsumenter att lämna in sina använda
el-produkter i större utsträckning. Det handlar om att få bättre kännedom om vad
som motiverar olika användargrupper genom kundanalyser, ta fram lösningar och
genom marknadsföring nå ut till användargrupperna. SCM är en viktig del av
lösningsförslagen eftersom det måste vara enkelt för användaren att lämna ifrån sig
använda produkter samtidigt som det behöver vara en kostnadseffektiv insamling.
Man kan exempelvis tänka sig att hänga på befintliga transportsystem såsom att
användaren kan skicka tillbaka använda produkter via postens retursystem i en
förpackning som tillhandahålls från återtillverkaren.
För byggmaterial finns ett bekymmer att uppnå de uppsatta återvinningsmålen.
Dessutom uppstår en hel del installationsspill bland annat på grund av bristande
informationsdelning och planering. Inom SCM finns många planeringsteorier som
kan nyttjas för att öka effektivitet i byggprocessen men även för att åstadkomma ett
effektivt material- och informationsflöde genom hela kedjan. Exempelvis skulle
byggbranschen kunna använda sig av leverantörsstyrda lager där materialleverantörer
och byggentreprenörer integrerar med varandra för att uppnå ett ömsesidigt värdeskapande i försörjningskedjan. Delning, eller så kallad ”poolning”, av material är en
ytterligare SCM-lösning för att öka resurseffektivitet och minska installationsspill
och handlar om att många byggentreprenörer delar på råvaru- och komponentlager.
Nära sammankopplat med att dela på material finns möjligheten att dela på
utrustning och verktyg. För att öka återanvändning och materialåtervinning av
byggmaterial behöver dessa delar få en mer självklar roll redan under planeringsfasen och byggentreprenörer behöver samverka mer med återvinningsföretag och
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aktörer som möjliggör för återanvändning. Man kan även se över om det traditionella
upplägg som råder där byggentreprenör sorterar och återvinningsföretag samlar in
och förädlar är det mest kostnadseffektiva. För en del avfallsfraktioner kan andra
aktörer såsom materialleverantörer, speditörer, installatörer involveras i aktiviteter
såsom lagring, sortering och transport. Vidare behöver man arbeta med att
åstadkomma spårbarhet, vilket innebär att det tydligt framgår från BIM-modeller och
inköpssystem vad som har byggts ini byggnaden. Detta gör att återvinnare vid
rivning och renovering kan garantera kvalitet på fungerande komponenter.
Plastprodukter är det produktområden som har längst väg att vandra av de vi studerat
i projektet då det mesta som samlas in går till energiåtervinning och endast ca 30%
materialåtervinns. Från ett SCM-perspektiv är det viktigt att jobba med den paradox
som råder där återvinningsindustrin inte vågar göra de investeringar som krävs för att
tillmötesgå efterfrågan eftersom det saknas en avsättning och plastföretag och
tillverkningsindustrin inte vågar köpa in återvunnen plast eftersom det råder osäkerheter kring leveransvillkor och kvalitet. Viktiga delar för att minska osäkerheter hos
plastanvändare är genom en bättre samverkan mellan återvinningsindustri, exempelvis genom ”closed-loop supply chain” där exempelvis emballageplast från
byggprodukter samlas in för nytillverkning av emballageplast för byggprodukter. Ett
annat sätt är att öka spårbarhet av plastprodukter så att det går att följa produkten
under dess livslängd genom att under designfasen lägga in information om
produkten. Ökad spårbarhet underlättar även för att lyckas återanvända och återtillverka plastprodukter, något som idag tyvärr är ganska sällsynt. Design för cirkulär
ekonomi är även av stor betydelse för dessa produkter eftersom sortering är en
förutsättning för materialåtervinning och för många plastprodukter är det svårt att
sortera då många plasttyper och andra material ingår i en och samma produkt. Vi
identifierade även att lean arbete skulle kunna nyttjas i mycket högre grad för att
kunna använda produktionsspill i den egna produktionen på nytt.
Mer generellt kom vi fram till att SCM-teorier kan användas för att minska
förekomst av avfall genom att skapa effektiva förädlingsprocesser och effektiva
materialflöden främst genom teorier inom produktionslogistik. För att öka återanvändning, återtillverkning och materialåtervinning är SCM viktigt för att hitta en
passande aktörskonstellation, skapa kostnadseffektivitet i transport och lager och
skapa incitament för cirkulär ekonomi. Här handlar det om teorier inom supply chain
design, produktionslogistik, transport, lagerstyrning och marknadsföring. I projektet
identifierades ett antal intressanta forskningsområden att titta vidare på för att med
hjälp av SCM skapa effektiva cirkulationssystem. Exempelvis visade det sig vara
viktigt att tänka igenom vem som ska göra vad i det cirkulära systemet så att man
hittar en lösning som alla aktörer vinner på. Hur detta upplägg ska se ut varierar från
fall till fall och det är därför intressant att gräva djupare i denna frågeställning. Det
skulle även vara intressant att forska vidare kring hur klassiska SCM teorier inom
produktionsplanering, prognostisering och lean kan utvecklas och anpassas till
aktörer involverade i det cirkulära systemet. Det handlar dels om att öka effektivitet i
sin egen process men även att öka effektivitet av flöden mellan aktörer genom
exempelvis leverantörsstyrda lager samt samordning av transporter av ”nya”
produkter och cirkulära produkter. För att motivera tillverkare och avfallsgenererare
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kan det även vara intressant att titta vidare på hur man skulle kunna uttrycka effekter
av avfall i cirkulära termer, inte endast kostnader.
Vi kan konstatera att det finns ett stort behov av en gemensam plattform som binder
samman SCM och cirkulär ekonomi där näringsliv, forskning och politik samverkar.
Aktiviteter som kan drivas inom ramen för en sådan plattform är att utbilda om
cirkulär ekonomi och SCM, identifiera intressanta forskningsfrågor, sprida kunskap,
sammankoppla branscher och aktörer, stimulera forskning och utveckling, erbjuda
studieobjekt för forskningsprojekt och studenter. Dessa aktiviteter kan genomföras
genom exempelvis konferenser, workshops, utlysningar, föreläsningar, forskningsprojekt och studiebesök. Vi tror att en plattform inom SCM och cirkulär ekonomi
antingen ska integreras i någon av de redan etablerade och erkända plattformar som
fokuserar på forskning, utveckling och tillämpning, t ex PLAN eller IVA. Alternativt
att plattformen skulle kunna vara en del inom RE:Source. Vi skulle gärna fortsätta
det arbete vi startat för att skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi och ett
cirkulärt samhälle.
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Projektkommunikation
Konferensartikeln “Supply Chain Management – en nyckel till effektiva cirkulära
flöden” presenterades på PLAN’s forsknings och tillämpningskonferens den 23
oktober i Jönköping. Kandidatarbetet ”Supply chain management, undersökning av
elektronik och el-skrot” kommer att presteras på Jönköpings Tekniska Högskola
under hösten. Kandidatarbetet ”Supply Chain Management och cirkulär ekonomi
inom byggindustrin: en fallstudie om avfallshantering och återvinning” har
presenterats på LiU den 8/6 2018. Kandidatarbetet ”Cirkulär ekonomi –
förbättringspotential vid återbruk av byggkomponenter” har presenterats på LiU i
början av juni 2018. Examensarbetet ”Supply chain management - a way to achieve
Circular Economy” har presenterats på Chalmers och CIT. Vid presentation på
Chalmers deltog studenter och lärare från mastersprogrammet Supply Chain
Management och på presentationen på CIT deltog anställda inom CIT samt
caseföretagen.
Information om projektet har spridits på RE:Source hemsida (https://resourcesip.se/kickoff-inom-projektet-cirkulera-mera/). Resultat från projektet har
presenterats och diskuterats på ett workshops och seminarier: 1) RE:Source
workshop genomfördes på Linköpings Universitet den 20:e mars 2018 under namnet
”Hur utvecklar man hållbara affärsmodeller”. Målgruppen för workshopen var
tillverkande, återtillverkande och återvinnande företag. 2) Seminarium inom PLAN
som handlade om SCM betydelse för cirkulär ekonomi och som genomfördes på
Handelshögskolan den 22 mars. Seminariet var öppet för PLAN medlemmar, dvs
logistikintresserade inom näringsliv, myndigheter och akademi. 3) LiU presenterade
på två workshops med fokus på hållbart byggande, en i Malmö arrangerad av
föreningen Hållbart byggande i Syd med deltagare från leverantörer till arkitekter
(26/5) och en i Linköping arrangerad av SWECO med deltagare från lokala
fastighetsförvaltare (9/5).
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjumall
Denna intervjumall är indelad i två delar, befintligt cirkulationssystem och ett
framtida cirkulationssystem. Med cirkulationssystem avses det som händer med
produkten efter att den har tjänat ut sin första användning. Det kan handla om att
produkten i ett första skede återförs tillbaka till systemet, dvs cirkuleras, i form av en
återanvänd produkt eller att produkten återanvänds eller återtillverkas i ett antal
loopar innan den destrueras. I den cirkulära ekonomin förespråkar man
prioriteringen att produkten återanvänds (renoveras, återtillverkas),
materialåtervinns, energiåtervinns (förbränns), och i sista hand läggs på deponi.
Med befintligt cirkulationssystem avses alla former av cirkulation för produkten idag
och med ett framtida cirkulationssystem avses system som är eftersträvansvärda för
att bevara produktens värde på en så hög nivå som möjligt.
För befintligt cirkulationssystem av den produkt som identifieras, svara på följande
frågor:
1. Hur ser det befintliga cirkulationssystemet ut?
a. Vad händer med produkten (berätta om alla existerande loopar, från
reparation, återanvändning, återtillverkning, materialåtervinning,
energiåtervinning (förbränning)).
b. Beskriv de olika stegen/aktiviteterna och aktörerna i produktens
fysiska flöde i cirkulationssystemet. Aktörer är t.ex. illverkare,
återtillverkare, återanvändare, återvinnare, insamlingsföretag,
transport- och logistikföretag.
c. Hur ser informations- och betalningsflöden förknippade med
cirkulationssystemet ut
2. Vilka problem finns i det cirkulationssystem som används idag?
a. Kopplat till produktens fysiska flöde i cirkulationssystemet
b. Kopplat till informations- och betalningsflöden
c. Kopplat till de delaktiga aktörerna (exempelvis lokalisering,
kapacitet, etc)
d. Övrigt
3. Vilka är de möjliggörande faktorerna för att produkten kan cirkuleras på det
sätt som görs idag?
a. Kopplat till produktens fysiska flöde i cirkulationssystemet
b. Kopplat till informations- och betalningsflöden
c. Kopplat till de delaktiga aktörerna
d. Övrigt
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Låt oss nu tänka oss in i en situation där vi ska designa ett framtida
cirkulationssystem av produkten. Svara då på följande frågor:
1. Hur skulle ett önskvärt framtida cirkulationssystem se ut? (flera alternativ kan
anges)
a. Ökad effektivitet i det befintliga systemet
b. Ökad andel produkter som cirkuleras i det befintliga systemet
c. Ökat antal loopar i det befintliga systemet, exempelvis att material
först återanvänds och därefter återvinns
d. Uppnå ökad cirkularitet genom att lyfta sig en nivå i
cirkulationssystemet, exempelvis gå från förbränning till
materialåtervinning, eller från materialåtervinning till återanvändning.
e. Uppnå ökad cirkularitet genom att lyfta sig flera nivåer i
cirkulationssystemet, exempelvis från förbränning till återanvändning
f. Annat
2. För det eller de alternativ som valdes för framtidens cirkulationssystem,
beskriv följande:
a. Hur föreställer du dig att material-, informations- och
betalningsflödena kan se ut
b. Vilka aktörer tror du är delaktiga (exempelvis tillverkare,
återtillverkare, återanvändare, återvinnare, insamlingsföretag,
transport- och logistikföretag).
c. Övrigt
3. Vilka möjliggörare finns för att åstadkomma detta framtida
cirkulationssystem
a. Kopplat till produktens fysiska flöde i cirkulationssystemet
b. Kopplat till informations- och betalningsflöden
c. Kopplat till de delaktiga aktörerna
d. Kopplar till IT och processteknik
e. Övrigt
4. Vad finns för hinder för att åstadkomma detta framtida cirkulationssystem
a. Kopplat till produktens fysiska flöde i cirkulationssystemet
b. Kopplat till informations- och betalningsflöden (inkl
avsättningsmarknad).
c. Kopplat till de delaktiga aktörerna
d. Övrigt
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Bilaga 2 Intervjumall Befintliga plattformar inom Cirkulär ekonomi
och SCM
Namn

Typ av plattform/center

Mål och arbetssätt

ORULOG (Örebro Univeristy
Center for Research in
sustainable Logistics)

Forskningscenter för hållbar logistik.
Örebro universitet är huvudman för
forskningscentret och finansierar 2
miljoner de kommande 4 åren.
Förhoppning att region och branschen
ska gå in med lika mkt.

Samla forskning från olika discipliner
under ett paraply. Arbetet ska vara
tvärvetenskapligt och
hållbarhetsperspektivet är centralt (AI,
cirkulär ekonomi, robotisering,
digitalisering etc)

PLAN

Kompetensnätverk för logistiker

Logistikfokus

Är en blogg om logistik, transport och
SCM

Cradlenets

Plattform för kunskap om och
nätverkande kring cirkulär ekonomi.

NTM nätverk för transport
och logistik

Nätverket för transporter och miljön är
en ideell förening grundad 1993 för att
skapa en gemensam värdegrund för hur
miljöprestanda för olika transportmedel
ska beräknas.
Utvecklades inom ramen för SVIDs
projekt miljödrivna marknader och
lanserades 2009. Mynnade ut i en
webbplast med info om design för
hållbar utveckling. Sedan 2012 är
hållbarhetsguiden ett samarbetsprojekt
mellan SVID och Green Leap på KTH.
Forskargrupp för design och utveckling
på KTH.

Kompetensutveckling inom logistik,
nätverkande. Uppdelad i geografiska
områden. Ordnar med utbildning,
studiebesök samt två konferenser.
Skribenter står personligen för sina
texter och logistikfokus är politisk
obunden och icke vinstdrivande
Syftar till att accelerera Sveriges
omställning till en cirkulär ekonomi.
Skapar möten mellan företag,
organisationer och människor.
Verkar för en erkänd metod vid
beräkning av gods och
persontransporters emissioner,
användning av naturresurser och andra
externa effekter.
Skapa förståelse för och användning av
hållbarhetstänkande i kombination med
design under utvecklades av hållbara
affärer.

Hållbarhetsguiden

Green Leap
Northen LEAD logistics
research centre
Swedish Life Cycle Center

Circular Sweden

Forskningscentra inom logistik, med ca
80 forskare, gemensamt mellan
Chalmers och Göteborgs Universitet,
med externt stöd av LTS.
Forskningscentra organiserat vid
Chalmers, med ca 20 partners.

Medlemmar i Circular Sweden är:
Axfood, H&M, Houdini, IKEA, NCC,

Verka som en katalysator för förändring
genom att engagera design hållbar
utveckling.
Stödjer och koordinerar forskning som
bidrar till en hållbar logistikutveckling.
Anordnar konferenser, workshops och
seminarier för resultatspridning.
Main focus is to strengthen
collaboration to influence national and
international initiatives and take the lead
on the international development.
Increase the life cycle concepts outside
the life cycle community for further
implementation in business, policy and
other parts of society.
Vår vision: 100 % cirkulära
materialflöden
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SSAB, Tarkett och
Återvinningsindustrierna.
Sharing cities Sweden

CirEko Arenan för cirkulär
ekonomi

RevLog - The European
Working Group on Reverse
Logistics

ERC - European
Remanufacturing Council

IVA Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademin

Startade i augusti 2017 och håller på till
2020. Syfte är att utveckla testbädd för
delningsekonomi i Sverige. Samarbetar
med företag, akademi och offentlig
sektor.
Att underlätta näringslivets utvecklande
av hållbara cirkulära affärer och
verksamheter genom att verka som en
utvecklings- och samverkansarena inom
den cirkulära ekonomin och det
resurseffektiva samhället.
The main objective of RevLog is to
analyse the key issues of Reverse
Logistics, to order them according to
their impact on various industries and
society, and to build a framework linking
these issues
The European Commission has asked for
a coordinated voice from EU-28
remanufacturing businesses. The ERC
will represent small and large businesses
from all remanufactured product sectors.

En kunglig akademi som består av
beslutsfattare och experter från
näringsliv, akademi och förvaltning.

Vårt mål: 2030 är Sverige ledande inom
cirkulära materialflöden och driver
utvecklingen internationellt.

Anordnar bl.a. industriella workshops.

our ambition is to triple the value of
Europe’s remanufacturing sector to
€100 billion by 2030. We will bring
together businesses from every product
sector to share knowledge, and seek
changes to policy with the aim of
making remanufacturing a normal part
of a product life cycle.
Just startat ett projekt med syfte att
skapa en plattform för resurseffektivitet
och cirkulär ekonomi.

