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1 Inledning 
Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden (IPTE) är en trend på stark frammarsch 
globalt sett, d v s hur man snarare än att sälja produkten integrerar produkter och tjänster 
till ett erbjudande som uppfyller kundens behov. Denna typ av erbjudanden går under en 
mängd olika begrepp, t ex Integrerade produkt och tjänsteerbjudanden, Product Service 
Systems (PSS), funktionsförsäljning, integrerade lösningar, eftermarknadstjänster, helhet-
såtagande, produkter med mervärde och totallösning. I nedan text kommer begreppet In-
tegrerade produkt och tjänsteerbjudanden (IPTE) att användas. 

IPTE handlar om att utveckla kunderbjudanden som uppfyller ett av kunden definierat 
behov. Fokus är att, i relation till kundnyttan och utifrån ett livscykelperspektiv utveckla 
ett erbjudande som består av en integrerad kombination av produkter och tjänster. Pro-
dukter och tjänster som har tagits fram i en parallell process och som är ömsesidigt an-
passade för att fungera bra ihop. Detta skiljer sig med den traditionella försäljningen då 
leverantören överför ansvaret till kund genom försäljningsfasen.  

Genom IPTE skapas tät kontakt mellan leverantören och kunden vilket leder dels till att 
erbjudandet kan skräddarsys och förbättras, för att passa kunden bättre. I många fall kvar-
står ansvaret för att IPTE uppfyller kundkraven under hela användningsfasen hos leveran-
tören. Ett exempel är när en kund inte äger maskinerna som leverantören installerat utan 
bara använder dem och de produkter som de erbjuder och betalar för producerad volym. 
Leverantören tar tillbaka maskinerna när kunden inte behöver dem längre. I denna typ av 
fall ökar leverantörens intresse att se till att kunden nyttjar installerade maskiner så länge 
som möjligt och att eventuella driftstörningar, exempelvis behovet av reparationer mini-
meras. Genom att leverantören tar utökat ansvar för erbjudandet kan även förbättringar 
lättare kartläggas och genomföras jämfört med traditionsenligt försäljning. Detta leder till 
att livslängden på en produkt kan öka likväl att produkten enklare kan resthanteras. 

På uppdrag av VINNOVA genomför Linköpings Universitet ett projekt med som syftar 
till att sammanställa och bygga kunskap om svenska företags och forskares aktiviteter 
inom området Integrerade produkt- och tjänsteerbjudanden samt att sprida denna kun-
skap. Detta projekt kallas för KIPTES, en förkortning för Kartläggning av Integrerade 
Produkt- och TjänsteErbjudanden i Sverige. 

KIPTES-projektet består av fem steg; 1. Litteraturgenomgång, 2. Kartläggning av forska-
re, 3. Kartläggning av företag, 4. Fallstudier och 5. Handbok. Denna rapport ingår som en 
del i fjärde steget som består av genomförandet av fyra fallstudier på fyra företag för att 
kvantifiera och analysera ekonomiska och miljömässiga data om ett IPTE från respektive 
företag. 

Det företag som har studerats och beskriv i denna rapport heter Polyplank AB (Polyp-
lank) och den studerade produkten är en hylsplugg som Polyplank tillverkar. 
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1.1 Syfte 
Denna studie har som syfte att kartlägga miljö- och kostnadsfördelarna som ett Integrerat 
Produkt- och TjänsteErbjudande av en hylsplugg ger jämfört med traditionell försäljning. 
En livscykelanalys (LCA) respektive livscykelkostnadsanalys (LCC) har genomförts för 
att kartlägga och jämföra miljöpåverkan respektive monetära kostnader.  

1.2 Studerat företag och produkt – Polyplank AB 
Polyplank AB grundades 1994 och har sin produktion förlagd i Färjestaden, Öland. Före-
taget tillverkar och säljer produkter bestående av en blandning mellan återvunnen plast 
och trä. Det unika materialet gör att produkterna i många fall kan återanvändas direkt 
utan vidare bearbetning alternativt lätt kan materialåtervinnas till nya produkter. Egen-
skaperna hos produkterna kännetecknas av att de är enkla att underhålla och har lång livs-
längd.  

Denna studie fokuserar på en av Polyplanks produkter, hylsplugg. Pappersbruken använ-
der pluggen till hylsorna på vilket pappret rullas upp och följer med rullen ut till kund. 
Genom att sälja genom IPTE-konceptet har Polyplank ett tätt samarbete med sin kund, 
pappersbruket, och kan därmed ta tillvara de hylspluggar som pappersbrukets kunder 
sänder tillbaka till pappersbruket. 

1.3 Målgrupp och avsedd tillämpning 
Denna studies målgrupp är främst de som är intresserade av IPTE och vill veta hur IPTE 
står sig mot traditionell försäljning utifrån miljömässiga och ekonomiska faktorer. 

1.4 Genomförande av studien 
Studien bygger på fakta som erhållits av det aktuella företaget och då data inte funnits 
tillgänglig på i rapporten redovisade antaganden som gjorts i dialog med företaget. För att 
öka rapportens resultatkvalitet så har antaganden rörande IPTE-alternativen alltid under-
skattats och de andra alternativen överskattats. Detta gör att skillnaderna i rapporten mel-
lan IPTE och de andra alternativen är mindre än de troligtvis är om det funnits data för 
alla delar av respektive alternativs livscykler.  

1.5 Disposition och innehåll 
Denna rapport består av 9 kapitel utöver referenser. Kapitel 1 beskriver syfte, målgrupp 
och rapportens disposition.  

Kapitel 2, 3 och 4 fokuserar på LCA. Kapitel 2 består av mål och omfattningsbeskrivning 
vari den funktionella enheten redogörs tillsammans med avgränsningar och systemgrän-
ser. Kapitel 3 innehåller inventeringen som börjar med en sammanfattning av de olika 
aktiviteter som berör en hylsplugg. Därefter redovisas data för tillverkning, användning 
och resthantering. Kapitlet innehåller även en genomgång av de olika scenarier som är 
antagna i studien, först sammanfattningsvis och därefter enskilt. Kapitel 4 redovisar re-
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spektive scenarios miljöpåverkan genom att först redogöra för modelleringen och ana-
lysmetoden följt av resultatet från miljöpåverkansbedömningen. 

Kapitel 5, 6 och 7 fokuserar på LCC. Kapitel 5 redogör hur LCC:n har genomförts och 
dess avgränsningar. Kapitel 6 innerhåller inventeringen av kostnaderna och börjar med en 
sammanfattning av de olika aktiviteter som tagits med. Därefter redogörs för respektive 
scenarios kostnader som uppkommer vid tillverkning, användning och resthantering. Ka-
pitel 7 redovisar resultatet av LCC:n utifrån de olika scenarierna. 

Kapitel 8 innehåller en diskussion kring de olika resultaten, först genom att diskutera 
LCA:n och LCC:n separat och därefter genom att jämför scenarierna utifrån de bägge 
metoderna. Kapitel 9 innehåller de slutsatser som är dragna utifrån resultatet och diskus-
sionen. 
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2 Livscykelanalys – Mål och omfattningsbeskrivning 
Detta kapitel beskriver utgångspunkten för livscykelanalysen av hylsplugg utifrån syftet 
för denna studie. 

2.1 Funktionell enhet 
För att kunna jämföra och analysera skillnaderna mellan olika typer av tjänster och pro-
dukters miljöpåverkan används ett systemperspektiv och en funktionell enhet som beskri-
ver den funktion som ska jämföras. Den funktionella enheten i denna studie är; nyttan 
pappersbruket har av en hylsplugg, som applicerad i en pappersrulle, skickas ut till 
en kund en gång.  

2.2 Avgränsningar 
LCA och LCC analyser innebär per automatik avgränsningar och den i särklass största 
avgränsningen i denna studie är att den bortser från eventuell resthantering av hylsplugg 
utöver själva hylspluggåtervinningsprocessen. Denna avgränsning bygger på att hyls-
pluggen har ett positivt värmevärde vid förbränning och att Polyplankmaterialet, även om 
det inte går att återanvända till ny plugg går att materialåtervinna till andra Polyplank 
produkter. 

2.3 Systemgränser 
Utifrån avgränsningarna har systemgränserna bidragit till att göra studien hanterbar. De 
avvägningar som systemgränserna skapat har rört hanteringen av data som framkommit 
under inventeringen, de modeller som programvaran använder sig av, samt de databaser 
som programvaran innehåller. Begränsningarna beskrivs vidare nedan.  

2.3.1 Begränsning i relation till naturliga system 
Trä kan ibland anses som koldioxidbindanden fram till materialet förbränns och koldioxi-
den frigörs. I denna studie har inte själva resthanteringen beaktats annat än ur material-
återvinningsperspektiv. Därför har det kutterspån som hylspluggen består av beräknats 
utifrån en modifikation av träpellets, där den bundna koldioxiden i träet ignorerats (Wer-
ner et al., 2007). Om koldioxiden skulle räknas med skulle resultatet i denna studie bli att 
ju mer trä produkten består av desto lägre miljöpåverkan. 

2.3.2 Avgränsning mot andra produkters livscykel 
I denna studie har processerna som t ex framställning av en hylsplugg beräknats enbart 
utifrån energiåtgång vid själva processen. Därmed har material och energianvändning för 
tillverkning av maskiner inte tagit i beaktning.  
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2.3.3 Geografiska begränsningar 
De geografiska begränsningar som kan ha störst betydelse i denna studie härrör till var 
någonstans den energikrävande produktionen är lokaliserad. Då Polyplank har sin till-
verkning i Sverige har det av författaren valts att beräkna all energi utifrån att elektricite-
ten inhandlas på den nordiska elmarknaden. 

2.3.4 Tidsbegränsning 
I studien har ingen hänsyn tagits till eventuella förändringar över tid, t ex beträffande från 
det att pluggen skickas ut till pappersbruket till dess att den returneras till Polyplank. 
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3 Livscykelanalys – Inventering 
Produkten som studerats är en hylsplugg. I Figur 1 visas en förenklad livscykel för Polyp-
lank’s hylsplugg. Den del av livscykeln som Polyplank står för ligger inom den streckade 
rutan. 

Återvunnen plast

Granulering

Formsprutning

Pappersbruk

Kund

Polyplank

Avfallshantering

Kutterspån

Återvinningsprocess

 

Figur 1. Livscykel Hylsplugg 

3.1 Tillverkning av hylsplugg 
Pluggen består av cirka 20 procent kutterspån och 80 procent återvunnen plast och väger 
0,886 kg (Polyplank, 2009). I en granuleringsprocess blandas dessa två komponenter. Det 
granulerade materialet formsprutas sedan till hylsplugg. Som alternativ ingående material 
till formsprutan används material från gamla hylspluggar som först kvarnars ner i en ma-
terialåtervinningsprocess. Återvinningsprocessen beskrivs senare i resthanteringen. All 
elenergi som används vid Polyplanks tillverkningen är inhandlad på den nordiska el-
marknaden och data från Frieschknecht et al. (2007) har använts vi elenergiberäkningar-
na. 

3.1.1 Kutterspån 
Träfibrerna är en biprodukt från Tvärskogs sågverk. Leveranssträckan mellan Polyplank 
och Tvärskogs sågverk är 35 km och frakten sker med containrar som transporteras på 
lastbil. Vid transportberäkningarna används data från Spielmann et al. (2007). Data för 
träpellets (Werner et al., 2007) har modifierats i själva modelleringsprocessen (närmare 
beskrivet i avsnitt  2.3.1).  
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3.1.2 Återvunnen plast 
Den återvunna plasten kommer från många olika leverantörer. I denna studie har dock 
medelleveranssträckan mellan Polyplank och plastinsamlingsföretagen av författaren an-
tagits vara 400 km. Transporten sker i säckar som transporteras på lastbil. Vid transport-
beräkningarna används data från Spielmann et al. (2007). 

Den återvunna plastens miljöpåverkan är hämtad från en processbeskrivning redogjord 
för i LCA-modelleringsprogrammet SimaPro. Processbeskrivningen för återvinning av 
plast är grovt uppskattad och utgår från att materialen polyetylen (HDPE) (0.4 kg) och 
polyvinylklorid (0,15 kg), ersätter nyproducerad polyeten-tereftalat (0,4 kg) (Hischier, 
2007). Återvinningsprocessen kräver enligt processbeskrivningen 0,6 kWh elektricitet. 

3.1.3 Granulering 
Det första processteget hos Polyplank är en granulering som kräver en elanvändning på 
80 kWh per 200 kg granulerat material (Polyplank, 2009). Elanvändningen innefattar mo-
torer, skruvar, matning, transportblås och värmeelement.  

3.1.4 Formsprutning 
Oberoende om materialet till pluggen kommer från granuleringsprocessen eller återvin-
ningsprocessen sker formsprutning av materialet. Denna process använder sig av en 90 
kW motor och ett element på 10 kW (Polyplank, 2009). Formsprutningen tar 300 s för 
den aktuella pluggen. I princip 100 procent av formsprutningens produktionsspill kan re-
cirkuleras in i processen.  

3.2 Pappersbruket 
Leveranssträckan mellan Polyplank och pappersbruket är 485 km och frakten sker med 
lastbil. Vid transportberäkningarna används data från Spielmann et al. (2007). 

Vid pappersbruket används hylspluggen som plugg på pappersvalsar. Pappersvalsen in-
klusive plugg skickas därefter ut till kund. 

3.3 Pappersbrukets kund 
Leveranssträckan mellan pappersbruket och kund varierar men i denna studie antas av-
ståndet vara 800 km och att transporten sker med lastbil. Vid transportberäkningarna an-
vänds data från Spielmann et al. (2007). 

Pappersbrukets kund kasserar de använda hylspluggarna eller returnerar dem till pappers-
bruket, se vidare  3.4. 



15 

3.4 Hantering av använda pluggar 
Det finns tre huvudsakliga scenarier för vad som händer de av pappersbrukets kund an-
vända hylspluggen;  

 kassering hos pappersbrukets kund,  
 återanvändning hos pappersbruket och 
 materialåtervinning hos Polyplank. 

3.4.1 Kassering hos pappersbrukets kund 
I vissa fall försvinner och kasseras använda hylsplugg ute hos pappersbrukets kund. Den-
na kvantitet är dock liten i förhållande till de två andra scenarierna. I de fall plugg kasse-
ras och resthanteras hos kund så är ett troligt scenario att de går till förbränning och mate-
rialets värmeinnehåll gör då att en eventuellt bedömd miljöpåverkan bör bli positiv. Den-
na studie är dock avgränsad från att hantera de hylspluggar som inte materialåtervinns till 
nya pluggar och därför genomförs ingen miljöbedömning av själva avfallshanteringen. 

3.4.2 Återanvändning av hylsplugg 
Det vanligaste och för pappersbruket mest fördelaktiga är återanvändning av hylsplugg. 
Detta innebär att hylspluggen efter att den varit ute hos pappersbrukets kund returneras 
till pappersbruket som efter tvätt och kvalitetskontroll kan återanvända hylspluggen till 
nya kunder. Tvättningen har antagits kräva 10 liter vatten per plugg. Data från Frischk-
necht et al. (1996) har använts vid vattenberäkningarna. Transportsträckan mellan pap-
persbrukets kund och pappersbruket antas i enlighet med ovan antagande, se  3.3, vara 
800 km och transporten sker med lastbil. Vid transportberäkningarna används data från 
Spielmann et al. (2007). 

Om hylspluggen är sliten och inte klarar testerna så resthanteras den genom att skickas 
till Polyplanks anläggning i Färjestaden där den omhändertas och materialåtervinns, se 
 3.4.3. Vanligtvis återanvänds hylspluggen ett antal gånger innan de kasseras hos pappers-
bruket. Genom IPTE konceptet strävar Polyplank efter att deras hylsplugg ska ha sådan 
kvalité att de ska kunna återanvändas flera gånger. Även pappersbrukets kunder tjänar på 
detta upplägg då de slipper resthanteringen och de kostnader som finns för att bli av med 
använda kasserade plugg. Istället kan de enkelt med returlogistik skicka tillbaka dem till 
pappersbruket.  

3.4.3 Materialåtervinning 
När hylspluggen slutligen av olika anledningar kasseras hos pappersbruket returneras de 
till Polyplanks fabrik i Färjestaden där de mals ner för att sedan gå till formsprutning (se 
avsnitt  3.1.4) för att bli ny hylsplugg. Kvarnens elförbrukning är 150 kWh per 800 kg 
malt material. Transportsträckan mellan pappersbruket och Polyplanks fabrik i Färjesta-
den är 485 km och transporten sker med lastbil, se  3.2. Vid transportberäkningarna an-
vänds data från Spielmann et al. (2007). 
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I praktiken används näst intill hundra procent av alla till Polyplank inkommande kassera-
de hylsplugg, om inte till nya pluggar så till nya produkter. Utflödet av restprodukter från 
Polyplank som är kopplad till hylsplugg är därför i stort sett noll. 

3.5 Scenarier 
Nedan beskrivs ett antal scenarion (A-F) som har skapats för att kunna jämföra olika al-
ternativa tänkbara erbjudanden som Polyplank eller dess konkurrenter skulle kunna er-
bjuda pappersbruk. Scenarierna är skapade utifrån Polyplanks eller en tänkt pluggtillver-
kares perspektiv.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika scenarierna är hur många gånger hylsplug-
gens material används av Polyplank och hur många gånger pappersbruket kan använda 
hylspluggen innan den skickas tillbaka till Polyplank för materialåtervinning. Tabell 1 
beskriver de olika scenarierna. I det första scenariot används jungfrulig plast för att kunna 
jämföra för- och nackdelar med Polyplanks material som baseras på återvunnen plast.  

Tabell 1. Sammanfattning av scenarier 

Scenario T/I1 Ingående material Användning hos slutkund2 Materialanvändning3 
A T Jungfruligt material 1 1 
B T Polyplank material 1 1 
C I Polyplank material  1 6 
D I Polyplank material  5 3 
E I Polyplank material  5 6 
F I Polyplank material  5 9 

1 T/I står för (T)raditonell försäljning och (I)PTE 
2 Antal gånger pappersbruket använder hylspluggen 
3 Antal gånger hylspluggens material materialanvänds av Polyplank 

När scenarierna beskrivs nedan består namnet av hylspluggens materialnamn och två siff-
ror. Den första siffran är antal gånger pappersbruket använder hylspluggen ut till slut-
kund. Den andra siffran är antal gånger hylspluggens material används av Polyplank. Då 
användning hos slutkund är satt till ”1” används bara hylspluggen en gång varav att pap-
persbruket inte kan återanvända den. Då materialanvändning är satt till ”1” används mate-
rial bara en gång, se  3.4.1. 

3.5.1 Scenario A – Jungfrulig plast 1.1 
Detta scenario motsvarar traditionell tillverkning av hylsplugg och är en konkurrent till 
Polyplank’s hylspluggerbjudande. Scenariot bygger på att hylspluggen är tillverkad av 
jungfrulig plast och att tillverkningsprocesserna motsvarar de som Polyplank utför. Den 
jungfruliga plastens miljöpåverkan är beräknad utifrån Hischier (2007). Efter att pappers-
valsen med plugg når pappersbrukets kund kasseras pluggen.  

Flödesschema för scenariot framgår av Figur 2. Siffrorna i figuren beskriver materialflö-
det utifrån del av plugg mellan de aktiviteter som i detta scenario krävs för att uppfylla 
den funktionella enheten. 
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1 plugg
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Figur 2. Flödesschema Scenario A 

3.5.2 Scenario B – Polyplankmaterial 1.1 
Scenariot bygger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlig-
het med deras tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets 
kund kasseras pluggen. Flödesschema för scenariot framgår av Figur 3. Siffrorna i figu-
ren beskriver materialflödet utifrån del av plugg mellan de aktiviteter som i detta scenario 
krävs för att uppfylla den funktionella enheten. 

Återvunnen plast
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Pappersbruk

Kund

Polyplank

1 plugg

0,8 plugg

Avfall

Kutterspån

0,2 plugg
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1 plugg

 

Figur 3. Flödesschema Scenario B 

3.5.3 Scenario C – Polyplankmaterial 1.6 
Detta scenario motsvarar vad som händer ifall pappersbruken av okänd anledning inte 
återanvänder hylspluggen, utan skickar den direkt till materialåtervinning. Scenariot byg-
ger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med deras 
tillverkningsprocess.  

Varje plugg beräknas kunna materialåtervinnas fem gånger innan materialet slutligen 
kasseras. Flödesschema för scenariot framgår av Figur 4.  

Siffrorna i figuren beskriver materialflödet utifrån del av plugg mellan de aktiviteter som 
i detta scenario krävs för att uppfylla den funktionella enheten 
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Figur 4. Flödesschema för Scenario C 

3.5.4 Scenario D – Polyplankmaterial 5.3 
Scenariot bygger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlig-
het med deras tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets 
kund returneras pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds.  

I scenariot antas pluggen kunna användas fem gånger innan den måste ersättas. Vidare 
antas att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som genom sin material-
återvinningsprocess kan återanvända materialet till ny plugg. Varje plugg antas kunna 
materialåtervinnas två gånger innan materialet slutligen måste kasseras. Flödesschema för 
scenariot framgår av Figur 5. Siffrorna i figuren nedan beskriver materialflödet utifrån del 
av plugg mellan de aktiviteter som i detta scenario krävs för att uppfylla den funktionella 
enheten 
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Figur 5. Flödesschema för Scenario D 

3.5.5 Scenario E – Polyplankmaterial 5.6 
Detta scenario liknar bäst Polyplanks existerande erbjudande. Scenariot bygger på att 
pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med deras tillverk-
ningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets kund returneras 
pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds fyra gånger innan den måste ma-
terialåtervinnas. Vidare antas att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som 
genom sin materialåtervinningsprocess kan materialåtervinna materialet till ny plugg. 



19 

Materialet till varje plugga antas kunna användas sex gånger innan det kasseras. Flödes-
schema för scenariot framgår av Figur 6. Siffrorna i figuren nedan beskriver materialflö-
det utifrån del av plugg mellan de aktiviteter som i detta scenario krävs för att uppfylla 
den funktionella enheten. 
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Figur 6. Flödesschema för Scenario E 

3.5.6 Scenario F – Polyplankmaterial 5.9 
Detta scenario motsvarar vad som händer ifall materialåtervinningen ökar. Scenariot byg-
ger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med deras 
tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets kund returne-
ras pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds.  

I scenariot antas att pluggen kan återanvändas fyra gånger innan den måste ersättas. Vida-
re att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som genom sin materialåter-
vinningsprocess kan återanvända materialet till ny plugg. Varje plugg beräknas kunna 
materialåtervinnas åtta gånger innan materialet slutligen måste kasseras. Flödesschema 
för scenariot framgår av Figur 7. 

Siffrorna i figuren nedan beskriver materialflödet i kg mellan de aktiviteter som i detta 
scenario krävs för att uppfylla den funktionella enheten. 

Återvunnen plast

Granulering

Formsprutning

Pappersbruk

Kund

Polyplank

0,2 plugg

Avfallshantering

Kutterspån

~0,02 plugg

~0,01 plugg ~0,02 plugg

Återvinningsprocess

~0,02 plugg

~0,18 plugg

~0,18 plugg

1 plugg 1 plugg

 

Figur 7. Flödesschema för Scenario F 
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4 Livscykelanalys – Miljöpåverkansbedömning 
Detta kapitel beskriver miljöpåverkansbedömningen av de scenarier som redovisats i ti-
digare kapitel. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur denna miljöpåverkansbe-
dömning utförts. 

4.1 Beskrivning av modellering och analysmetod 
Den största delen av arbetet har varit att skapa en modell för att beskriva det system som 
hylspluggen ingår i. Modellen har skapats i programmet SimaPro 7.1. Programmet kan 
använda sig av flera LCA metoder, i denna studie har Eco-indicator 99 (H) version 2.06 
använts (framöver benämnd som Eco 99). Data till metoderna och därmed skademodel-
lerna återfinns i flera olika databaser som programmet innehåller1. 

4.2 Jämförelse mellan de olika scenarierna 
I Tabell 2 och Figur 8 redovisas en övergripande sammanställning av de olika scenarier-
nas miljöpåverkansbedömning.  

Tabell 2. Miljöpåverkan av samtliga scenarier (A-F) 

  Skadekategorier     
Scenario Mänsklig hälsa Ekosystem kvalitet Resurser Totalt Enhet 

A 4,10•10-02 5,89•10-03 3,16•10-01 3,63•10-01 Pt 
B 5,22•10-02 7,20•10-03 1,01•10-01 1,60•10-01 Pt 
C 2,57•10-02 4,93•10-03 4,22•10-02 7,28•10-02 Pt 
D 9,85•10-03 2,06•10-03 2,10•10-02 3,29•10-02 Pt 
E 8,71•10-03 1,95•10-03 1,84•10-02 2,90•10-02 Pt 
F 8,33•10-03 1,91•10-03 1,75•10-02 2,78•10-02 Pt 

 

                                                 
1 Eco 99 använder sig av tre skadekategorier: Mänsklig hälsa, Ekosystemskvalitet och Resursanvändning. 
Samtliga skadekategorier använder sig av olika enheter och i denna rapport har dessa enheter normaliserats 
utifrån europeiska värden. Därefter har resultatet av samtliga tre skadekategorierna viktats. Viktningen har 
skett utifrån en panelbedömning vari resultatet är subjektivt. Förhållanden mellan de olika skadekategorier-
na har på detta sätt kunnat summeras till ett värde. I denna studie utgår viktningen ifrån en standard vikt-
ning (Goedkoop & Spriensma, 2001). 
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Figur 8. Miljöpåverkansbedömning av samtliga scenarier (A-F) 

4.3 Sammanfattning av scenariernas miljöpåverkansbedömning 
Resultatet visar att det ur miljösynpunkt är fördelaktigt att använda sig av Polyplank ma-
terial framför jungfruligt material. Det är ännu fördelaktigare om det används inom ramen 
för IPTE-konceptet som i scenario B till F. 

Att återvinna materialet efter en användning såsom i Scenario C bidrar till att minska mil-
jöpåverkan. Genom att återanvända hylspluggen redan på pappersbruket minskas miljö-
påverkan ytterligare såsom i scenarierna D-F. Den skadekategori som påverkas mest är 
Resursförbrukning och den beror på om det är jungfrulig eller återvunnen plast samt om 
hylspluggen återanvänds eller materialåtervinns. Viktigt att belysa är att även skadekate-
gorin Mänsklig hälsa och om än lite även Ekosystems kvalitet påverkas och minskas ge-
nom ökad återanvändning och materialåtervinning. 
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5 Livscykelkostnadsanalys – Mål och 
omfattningsbeskrivning 

Detta kapitel beskriver utgångspunkten för livscykelkostnadsanalysen av hylsplugg ut-
ifrån syftet för denna studie. 

5.1 Beräknande av livscykelkostnad 
Med en livscykelkostnadsanalys kartläggs de kostnader som uppkommer under en pro-
dukts/tjänsts hela livscykel. I denna studie är fokus på de kostnader som uppkommer vid 
tillverkning av hylsplugg och de som uppkommer vid återanvändning och återvinning av 
hylsplugg. Dessa kostnader bildar tillsammans till den totala kostnaden som hylspluggen 
har. Genom en inventering framkommer de kostnader som är kopplade till respektive ak-
tivitet. Därefter används ett antal scenarier för att skapa förutsättningar för de olika akti-
viteterna. Scenarierna är till för att jämföra olika premisser för framställning och resthan-
tering av hylsplugg. 

5.2 Avgränsningar 
För att studien ska kunna göras genomförbar har vissa avgränsningar gjorts. Studien fo-
kuserar främst på de direkta kostnaderna som är kopplade till framställnings-, återan-
vändning och återvinningsprocesserna. Detta har medfört att samtliga beräkningar bygger 
på material och energiförbrukning. Fasta kostnader såsom lokaler och maskiner är exklu-
derade då de inte antas påverkas nämnvärt av ifall pluggen återanvänds och framställs av 
jungfrulig eller återvunnen plast. Samma argumentation gör att löner och administrativa 
kostnader är negligerade.  

Avslutningsvis, av praktiska orsaker som är kopplad till svårigheter att få fram data, be-
aktas inte eventuella räntekostnader/intäkter vid beräkningarna.  
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6 Livscykelkostnadsanalys – Inventering 
Produkten som studerats är en hylsplugg. I Figur 9 visas en förenklad livscykel för Polyp-
lank’s hylsplugg. Den del av livscykeln som Polyplank står för ligger inom den streckade 
rutan. Samtliga kostnadsuppgifter kommer från Polyplank sånär som elpriset som antagits 
utifrån rådande marknadspris. Respektive aktivitets kostnader redovisas var för sig. 

Återvunnen plast

Granulering

Formsprutning

Pappersbruk

Kund

Polyplank

Avfallshantering

Kutterspån

Återvinningsprocess

 

Figur 9. Systembeskrivning av LCC 

6.1 Tillverkning av hylsplugg 
Pluggen består av cirka 20% kutterspån och 80% återvunnen plast och väger 0,886 kg. I 
en granuleringsprocess blandas dessa två komponenter. Det granulerade materialet form-
sprutas sedan till hylsplugg. Som alternativ ingående material till formsprutan används 
material från gamla hylspluggar som först kvarnars ner i en materialåtervinningsprocess. 
Återvinningsprocessen beskrivs senare i resthanteringen. 

6.1.1 Kutterspån 
Träfibrerna är en biprodukt från Tvärskogs sågverk och de transporteras med lastbil i 
hyrda containrar till Polyplank’s fabrik i Färjestaden. Vid fabriken används containrarna 
även för lagringen.  

Beräknandet av kostnaden för kutterspån, container och transport av kutterspån presente-
ras i Ekvation 1, Ekvation 2 och Ekvation 3: 
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Ekvation 1. Kostnad för kutterspån 

Ckutterspån-material [kr/fu] = (Priskutterspån [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu] • Andelkutterspån [%]) / 
(Användningar • Materialanvändning)  

Priskutterspån är inköpspriset på 1,00 kr/kg som Polyplank betalar sin leverantör (Polyplank, 
2009). Andelkutterspån är hur stor del i procent av hylspluggen som består av kutterspån. 
Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gånger som hylsplug-
gen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som materialet an-
vänds av Polyplank. 

Ekvation 2. Kostnad för container 

Ckutterspån-container[kr/fu] = ((Hyracontainer [kr] / Mängdkutterspån [kg]) • Vikthylsplugg [kg/fu] • 
Andelkutterspån [%])) / (Användningar • Materialanvändning) 

Hyracontainer är en kostnad på 1500 kr som Polyplank betalar för förvaring av kutterspån 
(Polyplank, 2009). Mängdkutterspån är vikten på den mängd kutterspån som levereras, vilket 
uppgår till fyra ton per container. Andelkutterspån är hur stor del i procent av hylspluggen 
som består av kutterspån. Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är an-
talet gånger som hylspluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet 
gånger som materialet används av Polyplank. 

Ekvation 3. Kostnad för transport av kutterspån 

Ckutterspån-transport [kr/fu] = ((Fraktavgiftkutterspån [kr] / Mängdkutterspån [kg]) • Vikthylsplugg 
[kg/fu] • Andelkutterspån [%]) / (Användningar • Materialanvändning) 

Fraktavgiftkutterspån är avgiften för frakten av container med kutterspån som levereras per 
omgång, vilket är 1180 kr (Polyplank, 2009). Mängdkutterspån är vikten på den mängd kut-
terspån som levereras, vilket uppgår till fyra ton per container Andelkutterspån är hur stor del 
i procent av hylspluggen som består av kutterspån. Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i 
kg. Användningar är antalet gånger som hylspluggen används av pappersbruket. Materi-
alanvändning är antalet gånger som materialet används av Polyplank. 

6.1.2 Jungfrulig plast 
Den jungfruliga plasten transporteras i säck med lastbil. Beräknandet av kostnaden för 
jungfrulig plast och dess transport presenteras i Ekvation 4 och Ekvation 5. 

Ekvation 4. Kostnad jungfrulig plast 

Cjungfrulig plast [kr/fu] = (Prisjungfrulig plast [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu] • Andeljungfrulig plast [%]) / 
(Användningar • Materialanvändning) 
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Prisjungfrulig plast är inköpspriset på 11,00 kr/kg som Polyplank betalar sin leverantör (Polyp-
lank, 2009). Andeljungfrulig plast är hur stor del i procent av hylspluggen som består av 
jungfrulig plast. Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gång-
er som hylspluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som 
materialet används av Polyplank. 

Ekvation 5. Kostnad transport av jungfrulig plast 

Cjungfrulig plast-transport [kr/fu] = (Fraktavgiftjungfrulig plast [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu] • Ande-
ljungfrulig plast [%]) / (Användningar • Materialanvändning) 

Fraktavgiftjungfrulig plast är avgiften för frakten, vilket uppgår till 0.50 kr/kg (Polyplank, 
2009). Andeljungfrulig plast är hur stor del i procent av hylspluggen som består av jungfrulig 
plast. Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gånger som 
hylspluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som mate-
rialet används av Polyplank. 

6.1.3 Återvunnen plast 
Den återvunna plasten levereras i säck med lastbil. Beräknandet av kostnaden för åter-
vunnen plast och transport av återvunnen plast presenteras i Ekvation 6 och Ekvation 7: 

Ekvation 6. Kostnad för återvunnen plast 

Cåtervunnen plast [kr/fu] = (Prisåtervunnen plast [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu] • Andel återvunnen plast 
[%]) / (Användningar • Materialanvändning) 

Prisåtervunnen plast är priset på Polyplanks material som består till största del av återvunnen 
plast. Kostnaden för Polyplank materialet är uppskattad av författaren till 4,07 kr/kg base-
rat på uppgifter från Polyplank (Polyplank, 2009). Andelåtervunnen plast är hur stor del i pro-
cent av hylspluggen som består av återvunnen plast. Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg 
i kg. Användningar är antalet gånger som hylspluggen används av pappersbruket. Materi-
alanvändning är antalet gånger som materialet används av Polyplank. 

Ekvation 7. Kostnad för transport av återvunnen plast 

Cåtervunnen plast -transport [kr/fu] = (Fraktavgiftåtervunnen plast [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu] • Andel 

återvunnen plast [%]) / (Användningar • Materialanvändning) 

Fraktavgiftåtervunnen plast är avgiften för frakten, vilket uppgår till 0.40 kr/kg (Polyplank, 
2009). Andelåtervunnen plast är hur stor del i procent av hylspluggen som består av plast. 
Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gånger som hylsplug-
gen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som materialet an-
vänds av Polyplank. 
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6.1.4 Granulering 
Granulering kräver en elanvändning på 80 kWh per 200 kg granulerat material. Elan-
vändningen innefattar motorer, skruvar, matning, transportblås och värmeelement. Be-
räknandet av kostnaden för granulering redovisas i Ekvation 8: 

Ekvation 8. Kostnad för granulering 

Cgranulering [kr/fu] = (Elpris [kr/kWh] • Elgranulering [kWh/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu]) / (An-
vändningar • Materialanvändning) 

Elpriset har antagits av författaren till 1,00 kr/kWh. Elgranulering är 0,4 kWh/kg och motsva-
rar energin som åtgår att granulera plasten och träfibrerna (Polyplank, 2009). Vikthylsplugg 
är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gånger som hylspluggen används 
av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som materialet används av Po-
lyplank. 

6.1.5 Formsprutning 
Oberoende om materialet till pluggen kommer från granuleringsprocessen eller återvin-
ningsprocessen sker formsprutning av materialet. Denna process använder sig av en mo-
tor och ett värmeelement. I princip 100% av produktionsspillet vid formsprutningen re-
cirkuleras in i processen.  

Beräknandet av kostnaden för fromsprutning redovisas Ekvation 9: 

Ekvation 9. Kostnad för formsprutning 

Cformsprutning [kr/fu] = (Elpris [kr/kWh] • Elformsprutning [kWh/fu]) / (Användningar • Materi-
alanvändning) 

Elpriset har av författaren antagits till 1,00 kr/kWh. Elformsprutning är 4 kWh som går åt för 
att formspruta en hylsplugg (Polyplank, 2009). Användningar är antalet gånger som hyls-
pluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som materialet 
används av Polyplank. 

6.2 Pappersbruket 
Leveranssträckan mellan Polyplank och pappersbruket sker med lastbil. Varje leverans 
innefattar nästan 6 000 hylsplugg. Själva försäljningskostnaden mellan Polyplank och 
pappersbruk är inte medtagna. Kostnaden för frakten är beräknad enligt Ekvation 10. 

Vid pappersbruket används hylspluggen som plugg på pappersvalsar. Pappersvalsen in-
klusive plugg skickas därefter ut till kund. 
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Ekvation 10. Kostnad för frakt från Polyplank till Pappersbruket 

CPolyplank - pappersbruk [kr/fu] = (FraktavgiftPolyplank - pappersbruk [kr] / Mängdhylsplugg [fu]) / An-
vändningar 

FraktavgiftPolyplank – pappersbruk för frakt från Polyplank till kund vilket är 4311 kr per leve-
rans (Polyplank, 2009). Mängdhylsplugg 5880 hylsplugg per leverans. Användningar är an-
talet gånger som hylspluggen används av pappersbruket. 

6.3 Pappersbrukets kund 
Leveranssträckan mellan pappersbruket och deras kund sker med lastbil. I studien har 
inga kostnader mellan pappersbruket och deras kund inkluderats. Detta då kostnaden blir 
den samma för alla alternativ och därmed inte påverkar slutresultatet.  

Pappersbrukets kund kasserar de använda hylspluggarna eller returnerar dem till pappers-
bruket, se vidare  6.4. 

6.4 Hantering av använda pluggar 
Det finns tre huvudsakliga scenarier för vad som händer de av pappersbrukets kund an-
vända hylspluggen; kassering hos pappersbrukets kund, återanvändning och materialåter-
vinning.  

6.4.1 Kassering hos pappersbrukets kund 
I vissa fall försvinner och kasseras använda hylspluggen ute hos pappersbrukets kund. 
Denna kvantitet är dock liten i förhållande till de två andra scenarierna. Denna studie är 
dock avgränsad från att hantera de hylspluggar som inte materialåtervinns till nya pluggar 
och därför genomförs ingen kostnadsanalys av själva avfallshanteringen.  

6.4.2 Återanvändning av hylsplugg 
Det vanligaste och för pappersbruket mest fördelaktiga är återanvändning av hylspluggen. 
Detta innebär att hylspluggen efter att den varit ute hos pappersbrukets kund returneras 
till pappersbruket.  

Returneringen använda hylsplugg sker med lastbil. Inom studiens ram har det inte gått att 
få fram exakta data om denna och kostnaden har därför antagits baserat på de andra lik-
nande transportkostnaderna som framkommit under inventeringen, t ex av hylsplugg från 
Polyplank till Pappersbruket.  

Ekvation 11. Kostnad för returfrakt från Pappersbrukets kund till Pappersbruket 

CReturfrakt från kund [kr/fu] = (FraktavgiftReturfrakt från kund [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu]) • (Mate-
rialanvändning-1) / (Användningar • Materialanvändning) 
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Fraktavgift pappersbruk - transport från är kostnaden för frakten per kg utslaget och uppgår till 
0.50 kr/kg (Polyplank, 2009). Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är 
antalet gånger som hylspluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet 
gånger som materialet används av Polyplank. 

Efter tvätt och kvalitetskontroll kan hylspluggen återanvändas till nya kunder. Kostnaden 
för tvättning av hylsplugg är inte inräknad då data inte har gått att få fram. Bedömningen 
är dock att kostnaden för tvättningen är relativt liten i förhållande till övriga kostnader. 
Detta då pluggens geometri bör vara lättvättad.  

Om hylspluggen är sliten och inte klarar testerna så resthanteras den genom att skickas 
till Polyplanks anläggning i Färjestaden där den omhändertas och materialåtervinns, se 
 6.4.3. 

6.4.3 Materialåtervinning 
När hylspluggen slutligen av olika anledningar kasseras hos pappersbruket returneras de 
till Polyplanks fabrik i Färjestaden där de mals ner i en kvarn för att sedan gå till form-
sprutning (se avsnitt  6.1.5) för att bli nya hylsplugg. Kvarnens elförbrukning är 150 kWh 
per 800 kg malt material (vilket ger ca 0,19 kWh/kg) (Polyplank, 2009). Kostnaderna för 
transport och för återvinningsprocessen är beräknad i Ekvation 12 och Ekvation 13: 

Ekvation 12. Kostnad för materialåtervinning 

Cmaterialåtervinning [kr/fu] = (Elpris [kr/kWh] • Elmaterialåtervinning [kWh/kg] • Vikthylsplugg 
[kg/fu]) • (Materialanvändning-1) / (Användningar • Materialanvändning 

Elpriset har antagits av författaren till 1,00 kr/kWH. Elmaterialåtervinning är ca 0,19 kWh/kg. 
Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet gånger som hylsplug-
gen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger som materialet an-
vänds av Polyplank 

Ekvation 13. Kostnad för returfrakt från Pappersbruk till Polyplank 

Cmaterialåtervinning [kr/fu] = (Fraktavgiftmaterialåtervinning [kr/kg] • Vikthylsplugg [kg/fu]) • (Materi-
alanvändning-1) / (Användningar • Materialanvändning) 

Fraktavgiftmaterialåtervinning är kostnaden för frakten per kg utslaget och uppgår till 0.50 kr/kg 
(Polyplank, 2009). Vikthylsplugg är vikten av en hylsplugg i kg. Användningar är antalet 
gånger som hylspluggen används av pappersbruket. Materialanvändning är antalet gånger 
som materialet används av Polyplank. 
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6.5 Total livscykelkostnad  
I denna studie har ett antal scenarier skapats för att hantera de olika antagandena. Den 
totala livscykelkostnaden erhålls genom att addera tidigare beskrivna ekvationernas resul-
tat. Beroende på de olika antagandena i respektive moment varierar resultatet.  

6.6 Scenarier 
Nedan beskrivs ett antal scenarion (A-F) som har skapats för att kunna jämföra olika al-
ternativa tänkbara erbjudanden som Polyplank eller dess konkurrenter skulle kunna er-
bjuda pappersbruk. Scenarierna är skapade utifrån Polyplanks eller en tänkt pluggtillver-
kares perspektiv.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika scenarierna är hur många gånger hylsplug-
gens material används av Polyplank och hur många gånger pappersbruket kan använda 
hylspluggen innan den skickas tillbaka till Polyplank för materialåtervinning. Tabell 3 
beskriver de olika scenarierna. I det fösta scenariot används jungfrulig plast för att kunna 
jämföra för- och nackdelar med Polyplanks material som baseras på återvunnen plast.  

Tabell 3. Sammanfattning av scenarier 

Scenario T/I1 Ingående material Användning hos slutkund2 Materialanvändning3 
A T Jungfruligt material 1 1 
B T Polyplank material 1 1 
C I Polyplank material  1 6 
D I Polyplank material  5 3 
E I Polyplank material  5 6 
F I Polyplank material  5 9 

1 T/I står för (T)raditonell försäljning och (I)PTE 
2 Antal gånger pappersbruket använder hylspluggen 
3 Antal gånger hylspluggens material materialanvänds av Polyplank 

När scenarierna beskrivs nedan består namnet av hylspluggens materialnamn och två siff-
ror. Den första siffran är antal gånger pappersbruket använder hylspluggen innan den 
skickas tillbaka till Polyplank för materialåtervinning och den andra siffran är antal gång-
er hylspluggens material används av Polyplank. 

6.6.1 Scenario A – Jungfrulig plast 1.1 
Detta scenario motsvarar traditionell tillverkning av hylsplugg och är en konkurrent till 
Polyplank’s hylspluggerbjudande. Scenariot bygger på att hylspluggen är tillverkad av 
jungfrulig plast och att tillverkningsprocesserna motsvarar de som Polyplank utför. 

Då hylspluggen enligt detta scenario inte innehåller något kutterspån inkluderas inte Ckut-

terspån vid summeringen av den totala liscykelkostnaden. Efter att pappersvalsen med 
plugg når kund från pappersbruket kasseras pluggen.  
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6.6.2 Scenario B – Polymaterial 1.1 
Scenariot bygger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlig-
het med deras tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets 
kund kasseras pluggen.  

6.6.3 Scenario C – Polymaterial 1.6 
Detta scenario motsvarar vad som händer ifall pappersbruken av okänd anledning inte 
återanvänder hylspluggen, utan skickar den direkt till materialåtervinning. Scenariot byg-
ger på att pluggen består av en materialkomposit och tillverkningsprocess enligt Polyp-
lanks metod. Efter att pappersvalsen med plugg når kund från pappersbruket returneras 
pluggen tillbaka till pappersbruket.  

I scenariot beräknas pluggen inte kunna återanvändas utan skickas direkt till Polyplank 
för materialåtervinning.  

Varje plugg beräknas kunna materialåtervinnas fem gånger innan den slutligen måste 
kasseras vilket ger en materialanvändning på sex gånger 

6.6.4 Scenario D – Polymaterial 5.3 
Detta scenario motsvarar vad som händer ifall viss materialåtervinningen sker. Scenariot 
bygger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med 
deras tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets kund 
returneras pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds.  

I scenariot antas pluggen kunna användas fem gånger innan den måste ersättas. Vidare 
antas att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som genom sin material-
återvinningsprocess kan återanvända materialet till ny plugg. Varje plugg antas kunna 
materialåtervinnas två gånger innan materialet slutligen måste kasseras, vilket ger en ma-
terialanvändning på tre gånger. 

6.6.5 Scenario E – Polymaterial 5.6 
Detta scenario liknar bäst Polyplanks existerande erbjudande. Scenariot bygger på att 
pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med deras tillverk-
ningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets kund returneras 
pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds fyra gånger innan den måste ma-
terialåtervinnas. Vidare antas att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som 
genom sin materialåtervinningsprocess kan materialåtervinna materialet till ny plugg. 
Varje plugg antas kunna materialåtervinnas fem gånger innan materialet slutligen kasse-
ras.  

6.6.6 Scenario F – Polymaterial 5.9 
Detta scenario motsvarar vad som händer ifall materialåtervinningen ökar. Scenariot byg-
ger på att pluggen är tillverkad av Polyplanks materialkomposit och i enlighet med deras 
tillverkningsprocess. Efter att pappersvalsen med plugg når pappersbrukets kund returne-
ras pluggen tillbaka till pappersbruket där den återanvänds.  
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I scenariot antas att pluggen kan användas fem gånger innan den måste ersättas. Vidare 
att alla ersatta/kasserade plugg returneras till Polyplank som genom sin materialåtervin-
ningsprocess kan återanvända materialet till ny plugg. Varje plugg beräknas kunna mate-
rialåtervinnas åtta gånger innan materialet slutligen måste kasseras.  
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7 Livscykelkostnadsanalys – Resultat 
Resultatet av livscykelkostnadsanalysen är sammanställd i Figur 10 och i Tabell 4. I Fi-
gur 10 jämförs samtliga scenarier utifrån totalkostnaden vari den traditionella försäljning-
en, genom Scenario A är satt till att vara referensvärde. Samtliga scenarier är jämförda 
mot referensscenariot. I Tabell 4 är kostnaden för varje aktivitet redovisad. 
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Figur 10. Livcykelkostnad för Hylsplugg för Scenario A-F 

Tabell 4. Livcykelkostnad för Hylsplugg för Scenario A-F 
 Scenario 
Aktivitet A B C D E F 
P1 - JUNGFRULIG PLAST 9,75 kr      
P2 - KUTTERSPÅN - material  0,18 kr 0,03 kr 0,01 kr 0,01 kr 0,00 kr 
P3 - KUTTERSPÅN - container  0,07 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
P4 - KUTTERSPÅN - transport  0,05 kr 0,01 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
P5 - ÅTERVUNNEN PLAST - 
material  2,88 kr 0,48 kr 0,19 kr 0,10 kr 0,06 kr 
P6 - ÅTERVUNNEN PLAST - 
transport  0,28 kr 0,05 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,01 kr 
P7 - GRANULERING  0,35 kr 0,06 kr 0,02 kr 0,01 kr 0,01 kr 
P8 - FORMSPRUTNING 4,00 kr 4,00 kr 4,00 kr 0,80 kr 0,80 kr 0,80 kr 
P9 - PAPPERSBRUK - frakt från 
Polyplank till Pappersbruket 0,65 kr 0,65 kr 0,65 kr 0,13 kr 0,13 kr 0,13 kr 
P10 - PAPPERSBRUKETS 
KUND - frakt från Pappersbru-
kets kund till Pappersbruket   0,35 kr 0,35 kr 0,35 kr 0,35 kr 
P11 - MATERIALÅTERVIN-
NING - malning   0,16 kr 0,03 kr 0,03 kr 0,03 kr 
P12 - MATERIALÅTERVIN-
NING - frakt från Pappersbruk till 
Polyplank   0,37 kr 0,06 kr 0,07 kr 0,08 kr 
SUMMA 14,40 kr 8,46 kr 6,17 kr 1,61 kr 1,51 kr 1,47 kr 
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7.1 Sammanfattning av livscykelkostnadsanalysen 
Resultatet visar klart att det är mer lönsamt att tillverka hylsplugg utifrån Polyplank’s me-
tod än att tillverka utifrån jungfruligt material. Det framkommer även att, trots transport-
kostnaderna från kund och pappersbruk och den materialåtervinningen som t ex sker i 
Scenario C är Polyplanks IPTE baserade försäljning mer lönsam än traditionell försälj-
ning. Kostandena minskas även då hylspluggen kan återanvändas av pappersbruken, vil-
ket sker i scenarierna D-F. 
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8 Diskussion 
Detta avsnitt är till för att förtydliga och klargöra erhållna resultat. Utgångspunkten för 
diskussionen är att först diskutera LCA- och LCC-resultaten separat för att sedan diskute-
ra dem som en helhet. 

8.1 Livscykelanalysen 
För att tydliggöra LCA-resultatet diskuteras det utifrån de olika scenariernas skillnader 
såsom val av material, återanvändningsgrad och återvinningsgrad.  

8.1.1 Val av material 
Den största vinsten med att tillverka hylsplugg enligt Polyplanks metod jämfört med tra-
ditionell som baseras på jungfruligt material är att Polyplanks metod främst använder sig 
av återvunnen plast. Genom detta minskas signifikant den totala miljöpåverkan. Ju fler 
gånger som materialet i pluggen kan återanvändas, desto mindre miljöpåverkan. Polyp-
lanks IPTE baserade försäljning ökar möjligheten att kunna dra full nytta av Polyplanks 
material. 

8.1.2 Återanvändning 
Då en hylsplugg kan återanvändas slås den totala miljöpåverkan som krävs vid tillverk-
ningen ut på lika många livscykler som återanvändningsgraden visar. Detta är ett kraft-
fullt sätt att minska den totala miljöpåverkan. Samtidigt ställer kravet på att den ska kun-
na återanvändas höga krav på produktens kvalitet. I detta fall har det bekräftats att den 
hylsplugg som Polyplank tillverkar har en sådan kvalité att den klarar minst fem återan-
vändningar, något som bidrar till att minska den totala miljöpåverkan. Om Polyplank inte 
skulle arbeta enligt IPTE och stället satsa på att sälja fler plugg skulle detta medföra en 
ökad miljöpåverkan.  

För att sammanfatta, Polyplanks IPTE baserade försäljning bidrar till att öka möjligheten 
till att hylspluggens återanvändningsgrad ökar. 

8.1.3 Återvinning 
Genom det täta samarbetet mellan Polyplank och pappersbruket kan Polyplank återvinna 
hylspluggen vilket leder till en minskad materialåtgång. Resultatet visar att detta ger en 
minskning av miljöpåverkan jämfört ifall hylspluggen skulle tillverkas med jungfruligt 
material. Resultatet visar även att ju fler gånger hylspluggen kan materialåtervinnas, des-
to mer minskas miljöpåverkan.  
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8.2 Livscykelkostnadsanalysen 
För att tydliggöra LCC-resultatet diskuteras det utifrån de olika scenariernas skillnader 
såsom val av material, återanvändningsgrad och återvinningsgrad. 

8.2.1 Val av material 
Genom att använda återvunnen istället för jungfrulig plast minskas livscykelkostnaden 
för hylspluggen. Utan ekonomiska fördelar med att använda återvunnen plast är frågan 
ifall hylspluggen skulle vara tillverkad av återvunnen plast och därför är det inte förvå-
nande att resultatet påvisar detta. 

8.2.2 Återanvändning 
Då pappersbruken inte behöver förbruka lika många hylspluggar så är livscykelkostnaden 
per hylsplugg lägre för varje gång den återanvänds. Detta då kostnaderna för framställ-
ning av hylsplugg slås ut på ytterligare en användning varje gång den återanvänds. Ur ett 
traditionellt försäljningsperspektiv kan detta på kort sikt ses som något negativt då det 
minskar efterfrågan på ny hylsplugg. Det intressanta att beakta är att om Polyplank kan 
erbjuda en hylsplugg som har en lägre kostnad per användning så är sannolikheten stor att 
denna plugg kommer att ta marknadsandelar. Vidare, det är även intressant att beakta den 
totala kostnaden för att erbjuda en plugg kontra intäkten, dvs vinsten per ”användning”. 
Om intäkten per ”användning” minskar och samtidigt kostnaderna minskar mer så att den 
totala vinsten per ”användning” ökar så kommer IPTE vara intressant.  

Genom att använda IPTE så betalar inte pappersbruket för varje hylsplugg som köps in 
utan den funktion som hylspluggen tillhandahåller. Därmed uppstår ingen konflikt då 
pappersbruket efterfrågar kvalité på de hylspluggar som används då dålig kvalité kan 
skada pappersbrukets produkter eller skapa andra omkostnader. Polyplank eftersträvar att 
öka kvalitén på hylspluggarna för att därmed öka livslängden och därmed minska livscy-
kelkostnaden. 

8.2.3 Materialåtervinning 
Resultatet visar att materialåtervinning är mera kostnadseffektivt än att nytillverka hyls-
pluggen. Det finns dock flera osäkerheter i denna fråga, då rörliga kostnader såsom löner 
inte är medräknade och fasta kostnader för lokaler och maskiner inte är med. Dessa kost-
nader finns dock inte heller med för alternativet att använda jungfrulig råvara. Det bör 
dock vara kostnadsmässigt försvarbart för Polyplank att materialåtervinna framför inköp 
av kutterspån och återvunnen plast, annars skulle Polyplank enbart materialåtervinna ut-
ifrån miljöargument alternativt marknadsföringsskäl. 

8.3 Jämförelse mellan scenarier med både livscykelanalysen 
och livscykelkostnadsanalysen 

För att dra slutsatser både utifrån LCA- och LCC-resultaten har det gjorts en resultat-
sammanställning som redovisas i Figur 11. För att resultaten av de båda metoderna tyd-
ligt ska framkomma så presenteras de i procent, baserat på det alternativ som har störst 
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miljöpåverkan. Därmed redovisas enbart den totala miljöpåverkan i LCA och själva ned-
brytningen till skadekategorier utlämnas.  

Utifrån att Scenario A är satt som referensvärde och därmed blir det scenario som samtli-
ga scenarier jämförs med visar jämförelsen att det finns ett tydligt samband, både miljö-
mässigt och ekonomiskt, mellan valet av material, återanvändningsgrad och återvinnings-
grad för användning av en hylsplugg. 

Jämförelsen visar tydligt att om Polyplank skulle tillämpa traditionell försäljning av hyls-
plugg, såsom Scenario A visar, skulle även miljöpåverkan och kostnaden öka markant 
jämfört med dagens IPTE, som Scenario E motsvarar. Detta då dagens IPTE motsvarar en 
miljöpåverkan på åtta procent och en kostnad på tio procent av den totala som traditionell 
försäljning står för. 
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Figur 11. Jämförelse med LCA och LCC. 

Jämförelsen står sig även ifall förutsättningarna för IPTE skulle förändras till den grad att 
återanvändningsgraden eller återvinningsgraden skulle påverkas, vilket övriga scenarier 
visar. Det är viktigt att påpeka att endast Scenario A motsvarar traditionell försäljning, 
medan övriga scenarier i olika mån representerar det IPTE som Polyplank tillhandahåller. 
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9 Slutsats 
Genom att Polyplank tillämpar IPTE har de kunnat minska sina hylspluggars miljöpåver-
kan och livscykelkostnad. IPTE har bidragit till att säkerställa en hög kvalité på hylsplugg 
som tillåter pappersbruken att återanvända dem. Det täta samarbetet mellan pappersbru-
ket och Polyplank har även bidragit till en återvinningsloop som innebär att Polyplank får 
tillbaka i princip alla de hylspluggar som levereras. Återvinningsloopen innebär att de 
kan återanvända sitt material vilket resulterar i minskad kostnad för materialinköp paral-
lellt med en minskad miljöpåverkan.  



42 

 



43 

10 Referenser 

10.1 Litteraturreferenser 
Frischknecht, R., Bollens, U., Bosshart, S., Ciot, M., Ciseri, L., Doka, G., Dones, R., 

Gantner, U., Hischier, R., Martin, A. (1996) Ökoinventare von Energiesystemen. 
Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug 
von Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz,.Version. 3, Gruppe Energie - 
Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische Hochschule Zürich und Sektion 
Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen, 
www.energieforschung.ch, Bundesamt für Energie (Hrsg.), Bern 

Frischknecht, R., Tuchschmid, M., Faist Emmenegger, M., Bauer, C., Dones, R. (2007) 
Strommix und Stromnetz. In Sachbilanzen von Energiesystemen: Grundlagen für den 
Ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von Energiesyste-
men in Ökobilanzen für die Schweiz (ed. Dones R.). ecoinvent report No.6, v2.0. Paul 
Scherrer Institut Villigen, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH 

Goedkoop, M. & Spriensma, R. (2001), The Eco-indicator 99 A damage oriented method 
for Life Cycle Impact Assessment Methodology report nr 1999/36A 22 Third Edition. 
PRé Consultants B.V., Amersfoort  

Hischier, R. (2007) Life Cycle Inventories of Packagings & Graphical Papers, ecoinvent 
report No. 11. Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2007 

Spielmann, M., Bauer, C., Dones, R., Tuchschmid, M. (2007) Transport Services, ecoin-
vent report No. 14, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, 2007 

Werner, F., Althaus, H.J., Künniger, T., Richter, K., Jungbluth, N. (2007) Life Cycle In-
ventories of Wood as Fuel and Construction Material. Final report ecoinvent 2000 No. 
9. EMPA Dübendorf, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf, CH 

10.2 Kontaktpersoner 
Ulf Björn, Polyplank AB 

Gösta Fransson, Polyplank AB 


