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Förord
Den schweiziske forskaren Walter R Stahel presenterade
1976 tidiga tankar kring cirkulär ekonomi i en rapport för
EU-kommissionen. Där talade han om ”an economy in loops”
och dess inverkan på resursbesparingar, förebyggande av
avfall, ekonomisk konkurrenskraft och jobbskapande. Nu på
2020-talet förefaller behovet av denna ekonomi allt mer akut
då de negativa effekterna av en växande medelklasslivsstil
och den linjära ekonomin blir allt mer uppenbara. Resurserna
blir allt mer knappa och uttagstoppen, alltså den tidpunkt då
vi passerar den maximala mängd råvaror och andra resurser
som vi kan extrahera från jordskorpan, börjar närma sig –
samtidigt som resursanvändningen fortsätter att växa i takt
med BNP.
Näringslivet i Sverige har idérikedomen,
entreprenörsandan och kraften att leder omställningen till
den cirkulära ekonomin. Utvecklingen pågår på många
sätt. Regionerna har en viktig roll att stimulera fram denna
omställning som har potential att uppfylla samhällsmålen
kring jobbskapande, god ekonomiskt tillväxt och minskad
miljöbelastning.
Syftet med detta kompendium är att vara en
inspirationskälla och en resurs som förklarar nyttan med de
olika cirkulära tillvägagångssätten, både för regioner och
företag. Vi har hittat många goda exempel och erfarenheter
från företag och regioner som vi tror att det går att bygga
vidare på.
Materialet är tänkt som ett underlag för diskussioner
inom regioner och med företag och andra intressenter för att
stimulera fram nya tankar, idéer och planer som möjliggör
omställningen till en cirkulär ekonomi.
Ola Eriksson
Högskolan i Gävle
Stefan Nordin
Tillväxtverket
Kristin Hedström
Tillväxtverket
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Sju affärsmodeller
Tillräcklighet
Konsumenter minskar sin konsumtion med eller utan hjälp av företag

Bioekonomi
Naturen gör jobbet – om och om igen

Produkt som tjänst
Sälja funktioner istället för produkter. Produktansvaret stannar hos säljaren

Resurseffektiv tillverkning
Resurs- och energianvändning som minimerar avfall

Design för cirkularitet
Designa så att produkter håller länge och ingår i kretsloppet

Förläng produktens liv
Återbruk, lagning och renovering bibehåller produktens värde

Förläng materialets liv
Återvinn tekniska och biologiska material för att bibehålla deras värde

4

Cirkulära affärsmodeller verkar
i olika delar av värdekedjan
Diagrammet visar värdecykeln från utvinning av råmaterial till kassering av
produkt. Det representerar relationen mellan varje steg av värdecykeln.
Om produkten ingår i den cirkulära ekonomin så behåller den sitt värde
och cirkulerar tillbaka till tidigare steg som diagrammet visar.
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Anpassat från OECD (forthcoming),
Business Models for the Circular Economy:
Opportunities and Challenges from a Policy
Perspective, OECD Publishing, Paris.

Först ska produkten designas så att den är
enkel att reparera och återvinna som produkt,
som olika komponenter eller i form av ingående
material. Produkten ska också designas så att den
håller så länge som möjligt. Därtill ska produkten
tillverkas genom att effektivt använda energi och
naturresurser. Detta kan ske bland annat genom
industriell symbios, lean tillverkning eller tillverkning
på beställning.
För att reducera behovet av utvinning av
naturresurser och energianvändning i produktionen
har alternativa sätt att sälja produkter dykt upp.
Uthyrning av produkter eller försäljning av produkter
som tjänst är försäljningsmetoder som används i allt
fler branscher. Man kopplar även dessa modeller till
olika metoder för att förlänga produkternas livslängd
såsom reparation, renovering eller återbruk. Företag
erbjuder nu kontrakt där de åtar sig att förse kunden
med en viss funktion istället för ett produktägande

under en längre period och även att reparera brister
på produkten som uppstår under perioden.
Med hjälp av delningsekonomi är det numera
enkelt att återanvända produkter. Nya digitala
delningsplattformar möjliggör för privatpersoner att
byta eller köpa begagnade varor. Men det är också
företag som själva tar emot sina egna produkter,
reparerar dem och säljer dem igen som begagnande
i sin egen butik.
Andra företag tar vara på kasserade produkter,
renoverar dem om det behövs och säljer
produkterna vidare. Komponenter som inte kan
renoveras, återtillverkas, det vill säga fungerande
komponenter från olika produkter monteras ihop och
säljs som en ny produkt igen. I de fall produktens
liv inte längre kan förlängas, kan materialet som
produkten är tillverkad av tas tillvara. Detta kan ske
genom återvinning (tekniska material) eller biologisk
behandling (kompostering och rötning).
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Tillräcklighet
Konsumenter minskar sin konsumtion med eller utan hjälp av företag

Här är några tillvägagångssätt

Problemet

Tänk produkt som tjänst. Tänk ett företag som
skall leverera värme till en byggnad. Kunden vill
att byggnaden skall hålla till exempel 20 grader
inomhus – inte att företaget skall pumpa varmvatten
till radiatorerna. Det cirkulära företaget kanske
levererar ombyggnad och isolering så att byggnaden
når passivhusstandard och behöver ett minimum av
uppvärmning som blir tillräckligt.

Resursuttaget per person är ohållbart.

Radikala förändringar
efterfrågas

Produkter som håller. För att produkter ska kunna
cirkulera flera varv och kunna lagas krävs att de har
en tillräckligt god kvalitet från början. Slow fashion
är ett exempel. Även att köpa andra hand har fått ett
uppsving. Företagen kan sätta upp marknader för
sina egna produkter i andra hand.

En växande grupp akademiker och icke-statliga
organisationer hävdar att det är en radikal minskning
av konsumtionen och grundläggande förändringar
i västerländska ekonomiska modeller som är de
enda lösningarna för en hållbar framtid (Ehrenfeld,
2008; Jackson, 2009). Förespråkare för en sådan
förändring argumenterar att nuvarande initiativ, som
enbart fokuserar på att optimera utbudssidan, är
otillräckliga för att uppväga de negativa effekterna
av det västerländska sättet att leva (till exempel
Jackson, 2009). Mer radikala tillvägagångssätt
krävs för att aktivt försöka minska resursbehovet
som är en följd av konsumtionen. Genom att öka
återanvändningen av produkter minskar uttaget av
resurser och trycket på avfallshanteringen. Även
hälsorisker med överanvändning minskar genom
detta tankesätt.

Kommunikation med kunder. Leverantörer och
försäljare – precis som Systembolaget och alkohol –
kan uppmuntra kunderna till en mer ansvarsfull eller
sparsam användning av resurser.
Kunder som minskar sina fotavtryck.
Kundpreferenser varierar över tiden. Färre röker, fler
dricker mindre alkohol, och det finns en trend mot att
minska flygandet. Dock spenderar de flesta samma
mängd pengar varje månad. Med kunder som
vägrar uppstår nya affärsmöjligheter. Nya marknader
uppstår som företag kan producera för istället.

Tillräcklighet i praktiken
Tillräcklighet som strategi fokuserar på
att minska efterfrågan genom till exempel
kundinformation, långlivade produkter och att
bryta konsumtionsmönster genom att ändra
normer. Konsumenter avstår produkter och
tjänster de annars skulle ha köpt för att de anser
att produkterna ger upphov till oacceptabel skada
på miljön eller samhället. Leverantörer ändrar sitt
sätt att använda resurser eller ändra affärsmodeller
så att kunderna får samma tjänst med mindre
resursåtgång.

Fördelar för samhället
med tillräcklighet
Vad säger man till företagare?
Kundattityder förändras och
samtidigt tvingar brist på material
och utsläppsregler till nytänkande.
Redan nu finns företag som erbjuder
andrahandsobjekt eller alternativ till
fossilbaserade företag som erbjuder kunder bättre
samvete med lägre kostnader. Humlegården är ett
fastighetsbolag som uppmuntrar sina hyresgäster
att spendera så lite som möjligt på att bygga om
deras lokaler.

Det börjar med en attitydförändring
En ny attityd uppstår när man ska konsumera
tillräckligt, och istället för att sälja så mycket som
möjligt hittar företagen nya affärsmodeller där de
fortsätter att tjäna pengar samtidigt som mindre
material går åt.
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Tillräcklighet i regionen
Vi konstaterar att fenomenet kan vara viktigt för
utvecklingen i en region. Kanske fler vill flytta till en
region som erbjuder en hållbar livsstil, kanske skapar
tillräcklighet ny sorts efterfrågan?
Konsumenter som vägrar och de som hittar på
alternativ ger upphov till nya marknader, och är
ofta först ut att pröva annat. När det gäller vägra
flyg har grupper uppstått som tar tåget istället, och
företagare som livnär sig genom att erbjuda tågresor
och diskussionssidor kring tåget ser ett uppsving i
efterfrågan.
Vägrare är viktiga för att de signalerar tidigt att
marknaden behöver ändras och kompletteras.
Genom att studera dessa ”early dis- or nonadopters” kan små och medelstora företag se nya
marknader och produkter. Och för varje kund som
vägrar kan det finnas tiotals som skulle köpa ett
alternativ om det fanns.
Tillräcklighet behöver inte betyda att kunder är
dåliga på att spendera sina pengar. Tvärtom är
sannolikheten att dessa konsumenter kommer att
spendera mer på alternativen.
• Tåg kostar mer än flyg per kilometer
• Elbilar kostar mer än fossilbilar i inköp
• Ekologisk mat kostar ofta men inte alltid mer än
konventionell mat.

Källa: JYSK reklamblad mars 2020

Utmaningar
Tillräcklighet är kanske inte den första cirkulära
ekonomiska modellen att diskutera med en
bred publik. Det gäller att hitta entusiaster och
konsumenter med starka känslor.
Tillräcklighet är en trend som kanske tar lång tid att
slå igenom. Trots att bilmotorer är mer koldioxidsnåla
än för 15 år sedan släpps lika mycket koldioxid ut
från bilparken eftersom genomsnittsmotorn är större.
Många företag är beroende av en viss nivå av
försäljning, och det är ett direkt hot mot lönsamheten
att ens tänka en minskning. Därför kan man räkna
med att många företag inte är redo för budskapet
om tillräcklighet.

Signaler att tillräcklighet är på gång
Retuna är ett exempel av ett affärscentrum som
samlar företag som arbetar med att reparera och
restaurera andrahandsprodukter.

Tillräcklighet har potential att ge regionen:
•
•
•
•

 ler jobb inom alternativen
F
Mindre avfall från mindre konsumtion
Mindre utsläpp
Företagare blir mindre utsatta för råmaterialseller energibrist
• Kunder får bättre samvete, ibland bättre hälsa
• Fler nya kundgrupper kan öppna för företagare
som tänker tillräcklighet
Exempel ”Vi håller oss på marken” och ”Flygfritt
2020”: Initiativtagaren Maja Rosen har samlat
tillräckligt med pengar genom crowdfunding för att
driva sin informationskampanj på betald tid.
Andra trender:
» Att flytta ut till landet – ekobyrörelsen
» Lotuseko, klädbutik i Karlskrona, som enbart
säljer ekologiska kläder.
» Affär som säljer mat utan förpackningar öppnar i
Bagarmossen
» Artikel i Land: Downshifting

Tillräcklighet i regional utveckling
Fler individer ändrar sin livsstil för att sätta mindre
tryck på naturen och samhällen. Hur reagerar
konsumenter numera till information att deras inköp
skadar miljön? Hur hanterar media, näringslivet och
offentligheten detta?
Var finns “vägrare” i regionen – var finns kunskap
om vad de avstår – var finns företagare som kan
erbjuda dem vettiga, cirkulära alternativ?
Hur kan man stödja dessa företagare? Hubbar,
resurscentrum, konsult checkar?
Vilka industrier använder mycket resurser/
energi och skulle vara föremål för att arbeta med
tillräcklighet?
Finns det något i regionen som kan attrahera
kunder till en livsstil av tillräcklighet? Alternativa
boendeformer? Nya former av matproduktion och
distribution?
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Bioekonomi
Naturen gör jobbet – om och om igen

överskridna (Rockström et al. 2009).
I praktiska termer ser vi exempel där jordar
som har varit produktiva degraderas genom
användning av kemiska gödningsmedel, biologiska
bekämpningsmedel och mekanisk behandling
med plöjning. Skogar som blir kalhuggna och
återplanterade med monokulturer mister biologisk
mångfald samt kapacitet att fånga och rena vatten.
Övergödda sjöar, problem med låga
grundvattennivåer och problem med
vattenförsörjningen förvärras av den linjära
ekonomins hantering av skogs- och jordbruk och
avloppsvatten. Klimatet påverkas av vår förbränning
av fossilt kol, men även vår hantering av kvävecykeln
resulterar i att vi släpper ut kväveoxider i form av
lustgas som är en kraftig växthusgas.

Problemet
Hur kan vi ställa om till cirkulär ekonomi på
det sätt som är bäst för miljön och naturen?

Den biologiska cykeln
Jord

Nedbrytning

Växter

Den tekniska cykeln
Tillverkning

Produkt

Skörd och
produkter
Återvinning

Demontering

Bioekonomi i praktiken

Nyutvinning

Ekosystem är bioekonomins
fabriker

Multipel materialanvändning (cascading)
Multipel materialanvädning eller cascading på
engelska beskriver hur material används i olika
produkter under sin livstid. Exempelvis blir virke i
byggnader återanvänt i nya byggnader, i möbler eller
flisat i spånskivor och slutligen pellets för värme.

I bioekonomin finns flera svar på problemet ovan.
Bioekonomin använder material från levande källor,
tar energi från förnybara källor och återför material
till naturen på ett sätt som gynnar ekosystemet. Att
ta tillvara naturliga processer och ”låt naturen göra
jobbet” är kärnan i bioekonomin.
Bioekonomi strävar efter att härma den
biologiska cykeln och hur naturen hanterar dess
komponenter – biologiska näringsämnen. I naturen
går näringsämnen i en cirkel eller ett kretslopp från
jord till levande organismer och tillbaka. Detta leder
till att ekosystemen utvecklas. Fungerande, mogna
ekosystem är ovärderliga: till exempel saktar de ned
vattenavrinning, renar vattnet och erbjuder rik jord
som i sin tur producerar en mängd olika typer av
mat, fiber och bränsle.
Som affärsmodell kännetecknas bioekonomin av
fokus på att använda biologiskt material i produkter
och utvinna energin från förnyelsebara källor.
I en cirkulär ekonomi används det material som
tas från naturen om och om igen, vilket gör att
naturresurserna inte utarmas.
Även en linjär ekonomi tar biologiska material från
ekosystem, men på ett sätt som ofta nedgraderar
ekosystemen. Dessutom läcker den linjära ekonomin
fosfor och kväve samt kol från fossila källor ute i
naturen på ett sätt som stör våra ekologiska system
och klimatsystemet. Kol-, fosfor- och kvävecykeln är
så pass brutna att gränserna för vad planeten tål är

Design med förnybara resurser i cirkulation
När man designar hela försörjningskedjan av
produkter och tjänster tänker man levande system
och cirkulärt. Till exempel, matförsörjning med
lokalt odlad mat skapar lokala jobb, minskar
transportbehovet och har potential att ta hand om
lokalproducerad kompost och biogödsel för att på
så sätt sluta den biologiska cykeln lokalt. Redan idag
finns en odlingsstrategi hos Södertälje kommun som
täcker en del av detta.

Biologiska material ersätter kemiska i
produkterna
Till exempel har man börjat ersätta kemiska
färgämnen med organiska/ godartade färgämnen i
textilproduktion. Plast i hushållsredskap ersätts
av trä.

Naturliga processer ersätter
skadliga produktionsprocesser
“Grön kemi” strävar efter att använda naturligt
förekommande processer i stället för traditionella
industriella processer. Till exempel att försöka
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replikera hur spindlar väver exceptionellt starka
band med endast organiska material och vid
omgivningstryck och omgivningstemperatur, istället
för de typiska industriella processerna som är
energikrävande eftersom de fungerar under hög
temperatur och högt tryck, samt kräver miljöskadliga
kemikalier.
Låt naturliga ekosystem göra jobbet som annars
görs av kemiska processer.
Inom vattenrening kan naturen erbjuda tjänster
som annars kräver kemiska metoder. En våtmark kan
ta bort det sista kvävet ur det renade avloppsvattnet
som ett avloppsreningsverk släpper ut. Så är fallet i
Gävle och Nynäshamn där våtmarker fungerar som
både rening och utflyktsmål.

Källa: Regeringen, 13 februari

där regionen kan spela en central roll. Företagen
bör i första hand välja förnybara material som
är tillgängliga i regionen/landet och som inte är
överutnyttjade, annars kommer användningen av det
inte att vara hållbar.

Vilket värde ger bioekonomin
till regionen?

Återvunnen fosfor ersätter fosfor från
mineralkällor

Genom att sluta fosfor- och kvävecykler blir utsläpp
till grundvatten, ytvatten och så småningom
Östersjön minimala, samtidigt som högvärdigt
jordförbättringsmaterial blir tillgängligt för jordbruket.
Import är på ett sätt export av jobb som kanske
skulle kunna göras lokalt. Bioekonomin kan ersätta
en större del av importerade fossila bränslen och
mineraler. Naturmaterial kan produceras och
bearbetas lokalt och även detta skapar jobb i
regionen.
Fosfor kommer från gruvor i Västsahara. Kväve
produceras genom en process med naturgas och
luft. Kan dessa ämnen återföras lokalt skapar det
arbeten lokalt.
Ökad användning av naturmaterial minskar
behovet av avfallshantering och mängden farliga
ämnen i cirkulation.
Det är enklare att ta hand om biologiska material.
Biologiska material kan återvinnas, förbrännas, rötas
och komposteras, allt beroende på det specifika
materialets egenskaper.
Bioekonomin reducerar därför trycket på – och
möjligen kostnader för – återvinning.
Näringslivets påverkan på miljön reduceras
samtidigt som förnybara resurser kan säkras
genom god förvaltning. Nya partnerskap och
nätverk skapas kring naturbaserade lösningar
och energiförsörjning. Detta genom bland annat
industriell symbios, genom så kallad multipel
användning, cascading, av biologiskt material
genom olika användningsområden och lokala
energilösningar.

En tredjedel av den fosfor (P) från mänsklig
aktivitet som rinner ut i Östersjön kommer från vår
användning av spoltoaletter. Resten kommer från
jordbruk.
Trots jordbruksmetoder och höga nivåer av
vattenrening i våra kommuner hamnar fosfor i sjön
med övergödning som resultat. Fosfor importeras
från gruvor i Västsahara och det är en tidsfråga innan
dessa gruvor tar slut. Ny teknik skulle kunna samla
fosforn inom kommunen på ett sätt som jordbruket
kan använda och på så sätt sluta fosforcykeln.
Ett annat exempel på återföring av fosfor erbjuds
av företaget Easymining. Easymining har utvecklat
en process där fosfor och andra ämnen utvinns ur
aska som kommer från torkning av avloppsslam. För
stora städer är detta kanske en lösning där där det
inte är praktiskt möjligt att ersätta spoltoaletterna.

Andra energikällor ersätter fossildrivna
processer
Lokal produktion av energi: Företagen kan producera
energi på plats från solpaneler, vind- eller vattenkraft.
Förutom det kommer en mängd nya idéer och
modeller inom energikällor. Många transportföretag
börjar nu testa att använda sig av el-lastcyklar i
innerstäderna. Kombinationen människokraft, elkraft
och cykel för den så kallade ”last mile”-leveransen,
alltså de sista kilometrarna, i innerstaden är lika eller
mer effektivt och smidigareän lastbilar.

Utmaningar
Produkternas material bör inte innehålla giftiga
ämnen som gör det omöjligt att återvinna dem i
den biologiska cykeln. Detta kräver kunskap och
forskning om materialegenskaper och möjligheter
att bearbeta dem på ett miljövänligt sätt. Därför
krävs det samarbete mellan forskning och näringsliv
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Vilket värde ger bioekonomin
till företag?
Tre skäl till varför bioekonomin är
intressant för företagen:
1. Icke förnybara material förväntas att bli dyrare i
framtiden då de billigaste råvarukällorna redan har
utnyttjats och nya nationella och internationella
regleringar sätter gränser för vad som kan brukas.
2. Avfallshanteringskostnaderna kan komma att
höjas.
3. Att övergå till förnybara källor säkerställer
råvaror för kommande produktioner och en
kostnadseffektiv produktionsprocess.

Källa: Svt nyheter 19 januari 2019

Fråga och svar
Vilket är de vanligaste argumenten för bioekonomin
till företagare?
• Mindre gifter i produktion
• Säker tillgång till material
• Lägre utsläpp
• Ger miljövänligare produkter och attraherar
därmed miljömedvetna kunder

Vilket värde ger bioekonomin
till medborgare och kunder?

Viktiga förutsättningar
för bioekonomin i en region

Produkter av naturmaterial torde vara mindre
giftiga och lättare att hantera som avfall.
Naturmaterialprodukter är attraktiva för kunder
som vill minska sitt ekologiska fotavtryck.

Det torde fungera med en högre grad av bioekonomi
i en region där det finns förutsättningar för:
• förnybar energi
• skog i olika former
• organiska material som blir över från jord- och
skogsbruk
• biologisk behandling av allt biologiskt avfall om det
inte kan återvinnas på annat sätt
• nollutsläpp över regionsgränser samt noll
upplagring av fosfor och kväve

Bioekonomin i regional
utveckling
Frågor som kan uppstå är bland andra till vilken grad
det finns:
• källor av naturmaterial i regionen? Som avfall från
en annan process kanske?
• företag som skulle kunna ersätta material med
material från naturliga källor?
• produktionsprocesser som skulle vinna på att
sätta mindre gifter i omlopp?
• transportbehov som kan lösas med lastcykel?
• produktionsprocesser som kräver kemikalier och
hög energianvändning som kan vara föremål för
övergång till biologiska metoder?
• en hälsosam fosfor- och kvävecykel i regionen?

Mer information
» Gunter Pauli: Zero Emissions Research and
»
»
»

Fler frågor
•H
 ur kan kommuner bättre samla in och återföra
biologiskt material, fosfor och kväve, till marken?
Varifrån läcker fosfor och kväve i kommunen?
• Finns det källor av biomaterial, till exempel använd
friteringsolja, som kan bli biodiesel?
• Finns det gammalt fosfor och kväve, till exempel
på sjöbotten, som ackumulerades där innan
avloppsrening introducerades? Kan det användas?
• Finns det förutsättningar för naturlig vattenrening
som samtidigt producerar mycket biomassa?
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Produkt som tjänst
Sälja funktioner istället för produkter • Produktansvaret stannar hos säljaren

Vilket värde ger funktionsförsäljning
via abonnemang till företag och kunder?

Problemet

Då produktansvaret skiftas till producenten skapas
incitament att få produkten att hålla längre, eftersom
det sparar producenten pengar.
För företag finns möjligheter att öka förtjänsten
då de skapar långvariga relationer till sina kunder.
Ägandeformen motiverar även till att förbättra hur
produkter presterar i användningsfasen och ger
incitament att designa för uppgraderbarhet och
reparerbarhet. En närmare relation till kunden skapar
förståelse för dennes behov, vilket ökar effektiviteten
både i användningen och produktionen av produkter.
Kunder kan förvänta sig bättre service tack vare
en närmare relation till företagen och konstant
återkoppling. Försäljningsformen gör produkterna
som tidigare var för dyra tillgängliga, samtidigt som
kunden behöver ta mindre ansvar för dem.

Hur kan företag erbjuda produkter utan
att det skapas avfallsmängder när produkten
har tjänat ut?

Ny affärsmodell minskar avfallet
Idag säljer företag ofta billiga produkter och när
betalningen är genomförd övergår produktansvaret
till köparen. Låga priser på material i kombination
med kort garantitid gör att incitament för köparen att
förlänga produktens livstid försvinner och det driver
en hög resursanvändning.
Detta system genererar stora mängder avfall,
också i områden som är under direkt ansvar hos
regionen som sjukvård och transporter. Överdrivet
köp av nya produkter påverkar regionens ekologiska
fotavtryck negativt.
Genom att sälja tjänster eller funktioner istället
för produkter kan företag ta betalt för arbete
snarare än för produkter. Oavsett om detta
görs genom abonnemang, engångsavgift eller
uthyrning av enstaka produkter så behåller säljaren
produktansvaret. Företaget bär också kostnaderna
för de material eller produkter som krävs för att förse
kunden med funktionen, vilket betyder att företagen
vill att produkterna håller så länge som möjligt.
Därför kan behovet av material för nya produkter
minska.

Utmaningar
För att denna affärsmodell ska fungera krävs att
företagen modifierar sina befintliga leverantörskedjor.
De behöver även utbilda sina kunder för att skapa
förståelse för denna alternativa affärsmodell. För att
få till affärsmodellen krävs även att kunder ändrar
sina konsumtionsmönster. Företagen behöver
också upprätta en relation med reparations- och
underhållsindustrin.
Funktionsförsäljning via abonnemang är i
sig inte mer miljöeffektiv, därför bör noggrann
uppmärksamhet ägnas åt resursanvändning
vid produktion av produkter. Dessutom bör
användningsvolymen för produkter och tjänster
också mildras, då produkterna fortfarande använder
energi till exempel elektricitet som kan komma från
fossila bränslen (Bocken et al., 2014).

Produkt som tjänst i praktiken
Funktionsförsäljning via abonnemang
Kunden betalar via abonnemang för att företaget ska
förse kunden med en funktion istället för en produkt.
Produktansvaret förblir hos säljaren.

Funktion via enstaka betalning
Kunden betalar en engångssumma för att företag
förser kunden med en funktion istället för en
produkt.

Exempel
• Sälja ljus istället för lampor (Brighteco, Philips)
• Tillhandahålla elektronik istället för att sälja den
(3 Step IT)

Exempel
• Sälja transport istället för bil (Uber, Blablacar)
• Sälja utskrift istället för skrivare (Xerox)

11

AFFÄRSMODELLER

Källa: Svenskverkstad.se 5 jul 2019

Utmaningar

Vilket värde ger funktion via enstaka
betalning till företag och kunder?

För att korttidsuthyrning ska fungera måste
företagen göra det lätt för kunderna att köpa tjänster
– användarvänlig digital plattform, hemleverans och
så vidare.
Om transport av produkten ska vara en del
av tjänsten, bör företaget tillse att produkten
inte transporteras för långt, vilket ökar dess
koldioxidavtryck.

Företag kan tjäna mer pengar än med
den klassiska modellen där ägandet
av produkten säljs, då en produkt är
använd av många kunder på kort tid
och varje kund betalar för tjänsten.
Företaget kan få fler kunder än tidigare.
Kunderna får tillgång till tidigare dyra eller på annat
sätt otillgängliga produkter eller tjänster medan
huvudkostnaderna bärs av verksamheten. Kunderna
behöver inte ta hand om produktens brister.

Produkt som tjänst
– samhällsfördelar

Utmaningar

Vilket värde ger produkt som tjänst till regionen?

För att denna affärsmodell ska fungera krävs
digitala plattformar som gör delning av tjänster
möjliga. Kvalitetsprodukter som håller längre
är en förutsättning för modellen, eftersom
användningsgraden ska vara hög. Utbildning av
kunderna är också nödvändigt så att kunderna blir
medvetna hur man får tillgång till tjänsterna.

Funktionsförsäljning via abonnemang, engångsavgift
eller uthyrning av enstaka produkter är fördelaktigt
för regionen eftersom mängden avfall som måste
hanteras minskar, och likaså regionens ekologiska
fotavtryck. Dessa modeller kan ge upphov till nya
tjänster i regioner, till exempel inom transport, där
nya leveransföretag kan etableras för att leverera
uthyrda produkter med hjälp av elcyklar eller elbilar.
Det skapar nya arbetstillfällen i regionen.
Dessutom kan regionen dra nytta av dessa tjänster
och affärsmodeller genom cirkulär upphandling.
Regionen har möjligheter att få kvalitetstjänster som
sparar skattemedel.

Uthyrning
Istället för att äga en produkt kan kunden under en
kortare period hyra den. Köparen ansvarar för att
den ska hålla ett visst skick vid tillbakalämnandet,
även om säljaren står för produktansvaret. Uthyrning
kan göras från företag eller privatpersoner.

Vilket värde ger produkt som tjänst till miljön?
Funktionsförsäljning via abonnemang, engångsavgift
eller uthyrning av enstaka produkter reducerar
behovet av utvinning av sällsynta jordartsmineraler
och energianvändning i produktion, vilket minskar
resursutarmning, utsläpp och mängden avfall som
produceras. Funktionsförsäljning via abonnemang
bryter länken mellan förtjänst och producerad
materialvolym. Engångsavgift för funktion
ger incitament till kunderna att inte överdriva
användningen av tjänst som sparar resurser så väl
som kundens ekonomi.

Exempel
•
•
•
•

Uthyrning av verktyg från företag (Husqvarna)
Uthyrning av verktyg från privatpersoner (Hygglo)
Uthyrning av kläder (Houdini)
Uthyrning av lägenhet (AirBnB)

Vilket värde ger uthyrning till företag
och kunder?
Privatpersoner kan få intäkter för produkter som
annars är oanvända. Företag kan få fler kunder än
tidigare. Kunder kan använda produkter/tjänster
utan att äga dem som gör användningen lättare
och billigare.

12

AFFÄRSMODELLER

Källa: Sverigesradio.se 5 april 2019

Produkt som tjänst
i regional utveckling

Mer information
» Circular Economy Toolkit
» Bocken, N. M. P. et al. (2014) ‘A literature and

Frågor som kan hjälpa regionen att sätta igång
omställningen till cirkulär försäljning:
• Vad har vi för industrier i regionen som tillverkar
produkter? Kan det vara möjligt för dessa att sälja
produkterna som tjänster istället?
• Har vi företag som säljer funktion som tjänst istället
för ägarskap av produkt?
• Vilka produkter som kan uthyras eller abonneras
behöver vi som region?
• Kan vi satsa på cirkulär upphandling i vår
region? Vad är hindren? Hur kan vi koppla ihop
upphandlare med miljöstrateger i regionen?
• Hur kan vi underlätta uthyrning av saker mellan
medborgarna?

»
»
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practice review to develop sustainable business
model archetypes’, Journal of Cleaner Production.
Elsevier Ltd, 65, pp. 42–56. doi: 10.1016/j.
jclepro.2013.11.039.
Husqvarna ger sig in i delningsekonomin och hyr
ut sina redskap
Mont, O. (2000) Product-Service Systems Final
Report. Stockholm. (Accessed: 11 March 2020).
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Resurseffektiv tillverkning
Resurs- och energianvändning som minimerar avfall

Exempel

Problemet

•L
 okala växthus, fiskodling och hushåll använder
spillvärme från kolkraftverket (Kalundborg)
• Flygaska, biprodukt från energiproduktion av kol,
används i cementproduktion (Kalundborg)
• Industriell symbios i Sotenäs

Hur kan företag minska avfallet från
produktionen?

Vilket värde ger Industriell symbios
till företag och kunder?

Nya synsätt eliminerar
avfallsströmmar

Samarbeten genom industriell symbios ger aktörer
möjligheten att hitta effektivare och hållbarare
lösningar för det kombinerade systemet. Företag
med geografisk närhet till varandra ökar chansen
att hålla utsläpp av koldioxid på låga nivåer. Det
är även väldokumenterat att företag kan öka sin
lönsamhet genom att minska produktionskostnader
och förbättra resursanvändning (Haanaes et al.,
2013). Samarbete mellan företag ökar förtroendet
mellan företag och ökar transparensen i
leverantörskedjorna. Detta leder till att slutkunden
kan få samma vara för lägre pris.

I dagens produktionssystem förloras mycket material
som har stort materialvärde och därmed förloras
också energi och arbete som har använts för att
producera produkterna. Detta är kostsamt för
företagen och skadligt för miljön, eftersom materialen
som förloras kan vara giftiga för miljön och förlorad
energi medför växthusgasutsläpp.
Sveriges regering är medveten om problematiken
och har utarbetat det klimatpolitiska ramverket med
klimatmål:
“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att
därefter uppnå negativa utsläpp” (Naturvårdsverket,
2019). Detta mål påverkar regionens arbete och
strategiska planering. Därför bör regionen utvecklas
mot en minskning av växthusgasutsläppen.
Industrin är en av de största källorna till
växthusgasutsläpp i EU (European Environment
Agency, 2019). Den genererar även en stor mängd
avfall, också farligt avfall.
Med nya synsätt kan konceptet avfall elimineras
genom att avfallsströmmar används som insats i
andra produktionsled. Andra lösningar innefattar
att inte producera mer produkter eller lagerhålla
mer material än man vet behövs för att undvika
materialsvinn eller försämring.

Utmaningar
För att en industriell symbios ska ske krävs ett
förtroende mellan ingående företagare som
kan ta lång tid att bygga upp. Det krävs även
en infrastruktur för att resurser ska kunna delas
mellan företag. Regioner kan fungera som en
stödfunktion för industriella symbioser, vilket
kräver kompetens, tid och pengar. Forskning på
företag som implementerade effektiv materialoch energianvändning indikerar att det finns risk
att reboundeffekter, alltså att när produkten då
blir billigare ökar efterfrågan, vilket äter upp den
miljönytta som de ämnar att skapa (Bocken et
al., 2014).

Resurseffektiv tillverkning
i praktiken

Lean tillverkning
Lean, eller resurssnål, tillverkning identifierar och
försöker minimera avfall i produktionsprocesser när
det gäller material- och energianvändning (Gogula,
Wan and Kuriger, 2011). Lean tillverkning betraktar
också överproduktion, överbehandling, lagerhållning,
defekter och omarbetning av produkter som onödiga
och ett sätt att slösa energi på.

Industriell symbios
I en industriell symbios blir en aktörs avfall eller
restprodukt en annan aktörs råvara, och på så vis
skapas värde från något som tidigare har setts som
avfall. Partnerskap mellan företag från samma eller
olika branscher skapas, där material, energi, vatten
samt kunskap och erfarenheter delas. Partnerskap
kan skapas av antingen privat eller offentlig sektor.
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Exempel

Tillverkning på beställning

•E
 liminering av avfall från produktion med hjälp
av automatisering och just in time-modellen
säkerställer att nästa steg i en process startas först
när den föregående fasen är klar. På detta sätt, om
det finns en brist i monteringslinjen, kommer inget
extra och onödigt arbete att slutföras (Toyota)
• Scania använder arbetsmetoden Scania
Production System (SPS) som går ut på att
eliminera slöseri, förbättra resurseffektiviteten och
optimera flödena inom produktion (Scania)

(Make to order)
Tillverkningsprocess där produktionen av en artikel
börjar först efter att en bekräftad kundorder har
mottagits.

Exempel
• Produktion av Airbus A320neo flygplan för SAS
• I andelsjordbruk finns en direkt relation mellan
bonden och konsumenten där andelsägare
lovar att till exempel köpa grönsaker av bonden
under en hel säsong baserat på ett avtal
(Andelsjordbruk).
• 3D-utskrifter av medicinsk utrustning för sjukhus
(Matthews, 2019)

Vilket värde ger lean tillverkning till
företag och kunder?
Ökad effektivitet i produktionen
sparar kostnader, tid och förbättrar
miljöprestandan för företagen, vilket
gör att företagen kan sänka priset
på produkten och samtidigt vara
attraktiva för klimatmedvetna kunder. Detta leder
också till ökad konkurrenskraft. Kunder kan också
använda kvalitetsprodukter utan defekter, som håller
längre och är tillgängliga så snabbt som möjligt.

Vilket värde ger tillverkning på
beställning till företag och kunder?
Företaget slipper lagerhålla stora
mängder produkter vilket sparar
kostnader och utrymme. Företagen
undviker lagerföråldring, alltså att
produkten inte längre är “inne”. När
det gäller andelsjordbruk ger det bonden både
trygghet och möjlighet till långsiktig planering. Inom
gränser för vad naturen producerar beroende på
vädret och så vidare, ger andelsjordbruk maten
som andelsägare vill ha, färsk och hälsosam. Med
3D-utskrifter kan sjukhus tillverka egen utrustning
som till exempel skräddarsydda implantat vilket kan
rädda liv.

Utmaningar
Effektivitet i material- och energianvändning kan
generera reboundeffekter som kan eliminera
miljönyttan. Även om energianvändningen minskar,
kan energikällan fortfarande komma från fossila
bränslen. Därför måste företag och regionen satsa
på mer förnybar energi i regionen.
Produktivitets- och effektivitetsförbättringar
har eliminerat traditionella jobb inom tillverkning,
vilket leder till arbetslöshet och tillhörande sociala
hållbarhetsfrågor. På grund av detta är det viktigt
för en region att erbjuda yrkesomskolning eller
utbildning.
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Källa: Bohuslänningen 6 dec 2015

Resurseffektiv tillverkning
i regional utveckling

Utmaningar
Det kan eventuellt skapa ytterligare väntetid för
konsumenten att få produkten, vilket kräver bättre
framförhållning. Företaget måste vara redo för
beställning och ha tillräckligt med material för
tillverkning. Systemet är inte lämpligt för alla typer
av produkter. Det är bra för specialiserade industrier
som konstruktion, flygplans- och fartygsproduktion,
broar och så vidare. Det är också lämpligt för
högkonfigurerade produkter som datorservrar,
bilar, cyklar eller produkter som är väldigt dyra att
lagerhålla.

Frågor som kan hjälpa regionen att sätta igång
omställningen till resurseffektiv tillverkning:
• Vilka är våra styrkeområden?
• Vilka materialflöden har vi i regionen?
Vad har vi för industrier i regionen som
tillverkar produkter?
Hur kan vi skapa symbios?
• Hur kan vi koppla samman olika aktörer?
• Vad har vi för förutsättningar för andelsjordbruk?
• Vilken typ av avfall har vi mest av?

Mer information

Resurseffektiv tillverkning
– samhällsfördelar

» Utbildning i andelsjordbruk
» Rejäl Konsumtion (REKO-ringar i Sverige)

Vilket värde ger resurseffektiv tillverkning
till regionen?
Bortsett från fördelarna för företag och kunder är
industriell symbios, lean produktion och tillverkning
på beställning också fördelaktigt för regionen
eftersom mängden avfall som måste hanteras
minskar, likaså det ekologiska fotavtrycket för
regionen. Industriell symbios kan också öka
välståndet i regionen och starta nya partnerskap.

Vilket värde ger resurseffektiv tillverkning till miljön?
Industriella symbioser, lean produktion och
tillverkning på beställning undviker överproduktion
och kan potentiellt minska behovet av nyutvunna
material vilket minskar utsläpp, resursutarmning och
mängden material som hamnar på deponi.
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Design för cirkularitet
Designa så att produkter håller länge och ingår i kretsloppet

lång hållbarhet. Genom att designa produkter
för att de ska hålla längre, och välja material efter
vilken funktion de ska uppfylla, kan den totala
materialåtgången minska och därmed också möjligen
energianvändningen. Genom att välja lämpliga
material kan även produkter cirkulera enklare i
samhället och i symbios med naturen. Ett viktigt
designmål i cirkulär ekonomi är att öka användandet
av förnyelsebara material och främja en regenerativ
hantering av desamma.

Problemet
Hur säkerställs att en produkt ingår i
den cirkulära ekonomin hela vägen, från
materialutvinning till avyttring?

Designfasen viktigast
Det finns olika designstrategier som gör produkter
föråldrade eller icke-funktionella efter en kort
tidsperiod. En sådan strategi är beräknad hållbarhet,
varigenom produkter är designade för att snabbt
försämras efter en given tid genom användning av
sämre material i kritiska områden, eller suboptimala
komponent-layouter som orsakar överdrivet slitage
(Orbach, 2004). En annan strategi är att designa
produkter så att det är omöjligt eller inte ekonomiskt
försvarbart att reparera dem (Orbach, 2004). Dessa
strategier leder till ett snabbt utbyte av produkter,
vilket driver en hög resurs- samt energianvändning.
I designfasen planeras också produktens
energianvändning, som huvudsakligen baseras
på icke förnybara resurser och förorsakar
växthusgasutsläpp (European Commission,
2017). Därutöver används ämnen som antingen
är giftiga för människor eller miljön. Miljöpåverkan
från materialanvändning är ofta underprioriterad.
Dessutom går utvecklingen mot mer komplexa
produkter och material, som oavsett typ blandas vilket
försvårar återvinning och reparation av produkter
(Tischner and Hora, 2012; Maris et al., 2014).
Låg hållbarhet hos produkter leder till generering av
stora mängder avfall som regionen behöver hantera.
Avfallet transporteras till de platser där det bearbetas
vilket också genererar växthusgasutsläpp. Dessutom
måste regionen ta hand om farligt avfall vilket kan
vara komplicerat. Ju fler produkter vi producerar,
desto mer material konsumerar vi, desto mer avfall
producerar vi och desto mer växthusgaser släpper vi
ut. Detta driver även upp energianvändningen. Högre
energianvändning går emot Sveriges energi- och
klimatplan som regioner måste genomföra på sin nivå
(Infrastrukturdepartementet, 2020).
Regioner och kommuner är också användare av
dessa produkter med låg kvalitet och hållbarhet.
Ständigt utbyte av produkter av dålig kvalitet driver
kostnaderna för regionerna och därmed deras
invånare.
Av dessa skäl måste produkter designas för

Design för cirkularitet
i praktiken
Det finns olika sätt att designa för hållbarhet
och cirkularitet. Vi presenterar fyra koncept som
designers kan följa:

Modulbaserade produkter
Produkter designas komponentvis så att de i
produktens senare skeden lätt kan monteras isär
vilket ökar möjligheten att reparera, uppgradera och
återvinna dem.

Exempel
•D
 esigna en mobiltelefon så att delarna kan bytas
ut när de slutar att fungera (Fairphone)
• Designa kläder så att det är lätt att byta ut delar av
dem, till exempel en dragkedja (Houdini, Fjällräven)

Vilket värde ger modulbaserade produkter
till företag och kunder?
I en bransch som kräver ständig uppdatering på
grund av snabba tekniska framsteg, till exempel
elektronik, kunde det vara billigare för företaget att
reparera/byta/uppgradera en komponent än att byta
ut hela produkten för kunderna, beroende på de
specifika produkterna. Företagen tjänar pengar även
på reparationstjänster. Värdekedjan kan vara kortare
eftersom komponenter kan repareras/uppgraderas på
lokal nivå. Företagen slipper därför långa väntetider
på komponenter och att behöva hantera möjliga
skillnader i arbetskultur i andra länder. Dessutom kan
spårbarhet och kontroll över försörjningskedjan öka.
Det kommer att bli lättare för kunder att reparera sina
saker och behålla sina favoritprodukter längre. Det
kommer också bli billigare för kunderna att reparera
en komponent än att byta ut hela produkten.
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Utmaningar

Utmaningar

Det krävs kunskap om materialegenskaper för att
förstå vad som är möjligt att designa med specifika
material. Det krävs också kunskap och färdigheter
inom reparation och restaurering. Om dessa
kunskaper och färdigheter inte finns i regionen,
kan regionen underlätta detta med omskolning/
utbildning.

Det kan vara svårt för företag att hitta rätt marknad
för sina produkter. Inte alla har råd att köpa dyrare
produkter. Dessutom kan det vara en utmaning
att hitta de rätta, närproducerade materialen.
Personalkostnader riskerar att bli för höga om man
producerar och reparerar lokalt.
Det finns en risk att kunderna inte gillar en produkt
om den inte har en varaktig och modern design.

Kvalitetsprodukter

Avmaterialisering

Produkter designas för att hålla så länge som möjligt.
Detta beror på materialval och själva designen.

Produkter designas för att skapa mer värde per
produkt.

Exempel

Exempel

•V
 itvaror som varar för 25 år istället för 5
(Electrolux).
• Kläder tillverkade av rivstarkt (icke-rivande) eller
tjockare tyg där det är lämpligt (Patagonia).

•E
 n ugn med mikrovågsugn i samma apparat
(Bosch)
• Tvättmaskin med torktumlare i samma apparat
(Electrolux)
• Produkter och tjänster som digitaliseras (e-poster,
e-biljetter osv.)

Vilket värde ger kvalitetsprodukter
till företag och kunder?
Kunder vill behålla kvalitetsprodukter
så länge som möjligt om de fortfarande
uppfyller sin funktion och har en
attraktiv design. Om företagen behåller
ägande av produkterna och säljer
dem via abonnemang kan företagen tjäna pengar
så länge som kunderna behåller sina produkter.
Därför möjliggör kvalitetsprodukter alternativa sätt för
företagen att tjäna pengar på sina produkter.
Företagen kan också sätta högre pris på
kvalitetsprodukter när de är producerade av
kvalitetsmaterial som ska hålla längre. Företagen kan
senare få intäkter från reparationstjänster för sina
produkter, det vill säga diversifiera sitt utbud.

Vilket värde ger avmaterialisering till företag
och kunder?
Företag erbjuder mer värde per produkt, som kan
vara attraktivt för kunderna. Således kan företaget
öka priset något för produkten. Kunden behöver
inte köpa fler varor, som sparar plats och möjligen
pengar.

Utmaningar
Det kan vara svårt att finna varor som kan
framställas tillsammans, till exempel som man
använder i samma rum och vilkas funktionalitet
kompletterar varandra. Med digitalisering av tjänster
kommer bekymmer för digital säkerhet och skydd av
personuppgifter. Därför bör företagen ta hänsyn till
denna fråga innan de erbjuder en digitaliserad tjänst.
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Design för återvinning

koldioxidutsläppen. Med design för återvinning
och reparation minskar mängden avfall som också
förenklar regionens arbete.

Produkter designas för att innehålla så få olika
material som möjligt så att det blir lätt att återvinna
materialen efter användning.

Design för cirkularitet
och regional utveckling

Exempel
•E
 n plastflaska som tillverkas av bara en typ av plast
(inklusive etikett etc.)
• Ett plagg som designas för att vara komposterbart
efter användning (Houdini)

Frågor som kan hjälpa regionen att sätta
igång omställningen till cirkulär design:
•V
 ilka är våra styrkeområden?
• Vad har vi för resurser i regionen som kan
användas för tillverkning?
• Vad har vi för industrier i regionen som tillverkar
produkter och vad är produkternas genomsnittliga
livslängd?
• Har vi ett företag med design som strategi? Vad
är företagens nuvarande attityd till design? Vilka
företag är påverkbara?
• Vad har vi för förnybara resurser som kan
användas?
• Finns det möjligheter att återvinna biomassa i
regionen?
• Är det lätt att återvinna material i regionen?
• Hur ser avfallsstatistiken ut? Finns det material
som slängs alltför mycket? Varför?
• Vilka är hindren för att återvinna de material som
hamnar i deponi för industriellt avfall?
• Har vi företag som är dedikerade till reparation och
restaurering? Har vi anpassade utbildningar för
denna typ av yrken?

Vilket värde ger design för återvinning
till företag och kunder?
Företagen behöver inte lika många
olika sorters material för att tillverka
produkterna och det kan göra
produktionen billigare och enklare.
Kunderna får ett bättre miljösamvete
eftersom deras saker inte kommer att slängas utan
blir återvunna till nya produkter.

Utmaningar
Innovation och digitalisering leder ofta till större
behov av fler sällsynta jordartsmetaller för att skapa
funktioner i till exempel mobiltelefoner och bilar. Att
blanda material kan göra det enklare att uppnå en
särskild egenskap hos materialet, men det går emot
principen att material inte bör blandas.
Därför behövs forskning på hur man uppnår
materialegenskaper utan att blanda material på ett
sätt som gör att materialet inte kan återvinnas.

Design för cirkularitet är mest relevant för
elektronikbranschen där utvecklingstakten är så
hög att ständig uppdatering av produkten krävs.
Cirkularitet är även viktigt i modebranschen
eftersom marknaden domineras av ”Fast Fashion”
där omsättningen av stilar sker väldigt fort vilket
förorsakar att kunder slänger mycket kläder (Amed
et al., 2018).

Samhällsfördelar med
att designa för cirkularitet
Vilket värde ger design för cirkularitet regionen?
Att designa produkter för att hålla längre innebär att
möjliggöra för produkter att bli reparerade. Detta
skapar möjligheter för arbetstillfällen i regionen inom
reparations- och restaureringstjänster. En annan
fördel för regionen är mindre mängder avfall att
hantera. Med mindre avfallshantering reduceras
också transportbehov av avfallet och med det även
växthusgasutsläppen.

Mer information
» EU:s ecodesignlagstiftning
» Designa med “Self-healing materials”
» Kluster i Borås, forskning på design av textilier
» Cirkulära möbelbranschen

Vilket värde ger design för cirkularitet till miljön?
Att designa för cirkularitet minskar material- och
energianvändning som i sin tur minskar utvinning
av nya råmaterial. Detta sparar resurser för
kommande generationer, samtidigt som det minskar
växthusgasutsläppen. Kortare värdekedja på grund
av att komponenter repareras/uppgraderas på lokal
nivå minskar transportbehovet och därmed också
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Förläng produktens liv
Återbruk, lagning och renovering bibehåller produktens värde

•S
 kyltar som är designade för återanvändning i
nya sammanhang eller för uppdatering på plats
(Accus).

Problemet
Hur minskar vi mängden produkter som slängs
efter en kort tids användning?

Vilket värde ger återbruk
till företag och kunder?
Företag kan nå nya kunder
(miljömedvetna eller med mindre
ekonomiska medel). Det finns nya affärsmöjligheter
för att möjliggöra återanvändning för privatpersoner
eller göra det lättare för dem.
Kunder får unika produkter som inte är
massproducerade, samtidigt som de är billiga.
De kan också må bättre för att de minskar sitt
ekologiska avtryck.

Kort användningstid skapar
stora avfallsproblem
Idag används produkter som kläder, möbler eller
småelektronik under en kort tid och sedan kastas
de (Uitdenbogerd, 2007; Laitala and Boks, 2012;
Bolin et al., 2017). I EU återvinns materialen i bästa
fall, annars hamnar de på deponi även om de har
kvarstående livstid (Nikolina, 2019).
Kort användningstid för produkter orsakar
ackumulation av avfall som regionen måste ta hand
om. Överfulla avfallsbehållare för hushållsavfall är
problemet som alla regioner vill undvika och som
kräver avancerad planering och optimering av
avfallstransport. Speciellt i hälso- och sjukvården
där farligt avfall genereras som kan förorena mark
och vatten. Biologisk nedbrytning och transporter
av avfall släpper ut växthusgaser. Avfallshanteringen
bidrar till regionens koldioxidavtryck som påverkar
regionens energi- och klimatplan.
För att lösa dessa problem bör livslängden för
produkter förlängas. Det kan åstadkommas genom
att återanvända produkter utan några förändringar,
genom att reparera mindre brister eller renovera
delar av produkter istället för att byta hela produkten
mot en ny.

Utmaningar
För att företag ska kunna erbjuda begagnade
produkter bör de ha tillräckligt bra kvalitet så
att de kan säljas vidare. Företag måste ha källor
till begagnade produkter som de kan lita på.
Detsamma gäller plattformen för privatpersoner
som erbjuder begagnade produkter av olika företag.
Begagnade produkter måste förpackas på nytt och
transporteras till sina nya kunder. Det kan ske med
användning av icke-förnybara resurser som fossila
bränslen, vilket i sin tur genererar växthusgaser.
Regionen behöver kanske agera som förmedlare
mellan kunder och företagen, och förmedla flödet av
material.

Reparation
Produktens livstid förlängs med reparation av mindre
brister.

Förlängning av produktens
livslängd i praktiken

Exempel
•E
 tt företag erbjuder reparationsservice för de
egna produkterna utan kostnad eller mot en avgift
(Houdini, Patagonia)
• Ett företag vars affärsmodell är byggd på att sälja
bara reparationstjänst för produkter i en specifik
bransch, till exempel. mobil elektronik (Uppsala
Mobilservice, FixIphone)

Återbruk
Produkten är återanvänd och distribueras till nya
användare i sin ursprungliga form.

Exempel
•P
 lattformar där användare kan köpa eller byta
begagnade grejer som kläder, böcker, elektroniska
apparater, möbler (eBay, Sellpy, Blocket, Tradera)
• Butiker som tar in egna begagnade produkter från
sina kunder och erbjuder dem till nya kunder till ett
lägre pris (Houdini)
20
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Vilket värde ger reparation
till företag och kunder?

Vilket värde ger renovering
till företag och kunder?

Företag kan få en extra inkomst
från reparationsservice och på det
sättet nå ett nytt segment kunder. Det är bekvämt
för kunderna när de inte måste bry sig om
reparationsservice om den ingår i garantin. Kunderna
får också behålla sina favoritprodukter längre.

Genom renovering av produkter
öppnas en ny marknad för företag att
tjäna pengar på. Med renovering uppstår relativt låga
ingångskostnader jämfört med produktion av helt
nya produkter. Kunden får samma funktionalitet som
en ny produkt men till ett lägre pris.

Utmaningar

Utmaningar

För att företagen ska kunna erbjuda
reparationsservice måste de först äga kompetens
och kunskap inom området. Det kan vara svårt
idag eftersom många av produkter tillverkas utanför
Europa, där kunskapen om produkten också
behålls.

Om renoveringen ska vara miljömässigt acceptabel
bör uppmärksamhet ägnas åt de kemikalier och
material som används i processen så att de inte är
skadliga för miljön.
För företag är det avgörande att få tillräckligt
bra kvalitetsprodukter så att de kan säljas vidare.
Företag måste ha källor till begagnade produkter
som de kan lita på.

Renovering
Renovering innebär att samla in kasserade produkter
eller material som kan omlackeras och saneras för
att tjäna i sin ursprungliga funktion. Renoveringen är
ofta estetisk och resulterar i en produkt som, även
om den är i gott skick, inte kan jämföras med nya
eller återtillverkade produkter (Circular Economy
Guide).

Förlängning av produktens
livslängd – samhällsfördelar
Vilket värde ger förlängning av produktens
livslängd till regionen?
Återbruk, reparation och renovering förlänger
produktens livslängd och därmed minskar mängden
avfall som regionen måste hantera. Dessutom
ökar möjligheterna att skapa lokala arbetstillfällen
i regionen med nya affärsmodeller, samt
reparationsservice till existerande företag. Med ny
reparations- och renoveringsservice i regionen ökar
också kunskapen och kompetensen i regionen.

Exempel
•D
 atorer samlas in i slutet av hyresperioden,
renoveras och säljs på en begagnat-marknad (3
step IT)
• Möbler samlas in, saneras, omlackeras och säljs
vidare (Varubolaget)
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Källa: The Guardian 15 mars 15, 2018

Mer information

Vilket värde ger förlängning av produktens
livslängd till miljön?

» Right to repair from 2021, (lagen)
» Svensson et. al. (2018) The Emerging ‘Right to

Förlängning av produktens livslängd undviker
utvinning av nya material som sparar naturresurser
som vatten, mark, mineraler och så vidare. Därför
undviks också utsläpp av växthusgaser, samt giftiga
ämnen som vanligtvis används i produktionen.

»

Förlängning av produktens
livslängd i regional utveckling

»

Frågor som kan hjälpa regionen att sätta igång
omställningen till att produkter ska ”leva” längre:
• Har vi plattformar där våra medborgare kan byta
ut begagnade produkter? Kan vi skapa dem? Kan
vi hjälpa privatpersoner/företag med strömmen av
produkter? Kan vi förenkla insamling och leverans?
• Har vi firmor som är specialiserade på reparation
och renovering? Erbjuder vi kurser för denna typ
av yrken?

»
»
»
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Repair’ legislation in the EU and the U.S. Paper
presented at Going Green CARE INNOVATION
2018, Vienna, Austria.
Circular Economy: Research into the Availability
and Willingness to Repair Consumer Electronic
Products
Möbelbruket ger offentligt stöd till kommuner
och andra offentliga aktörer som vill ställa om till
cirkulära möbelflöden.
Bolag som jobbar med återbruk av möbler och
inredning till offentliga miljöer.
Circular Economy Guide – Refurbishing
Ellen McArthur Foundation
– Circular Economy in Detail
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Förläng materialets liv
Återvinn tekniska och biologiska material för att bibehålla deras värde

Förlängning av materialets
livslängd i praktiken

Problemet
Vi kan inte fortsätta att utvinna material
från jorden på det sätt vi gör nu.
Hur kan vi erbjuda produkter till alla
i fortsättningen?

Multipel användning/uppgradering/
nedgradering
Dessa processer tar använt material och
komponenter och sätter in dem i andra
användningsområden än de ursprungliga och
på så sätt utvinns lagrad energi och material.
Komponenterna kan återanvändas i en produkt med
högre värde (uppgradering eller upcycling) eller lägre
värde (nedgradering eller downcycling) än tidigare.

Behåll materialet i cirkulation
Idag hamnar stora mängder avfall på deponi och
därmed kastas dess värde bort. Globalt kastades 79
procent av allt plastavfall som genererades fram till
2015 på deponier eller i den naturliga miljön (Geyer et
al., 2017). Endast en bråkdel av vårt avfall återvinns
och skickas tillbaka in i ekonomin.
Sverige är bra på att ta hand om hushållsavfallet.
Endast 0,7 procent deponerades 2018. Dock gick
49,5 procent av hushållsavfallet till energiåtervinning,
vilket innebär att en del av materialets värde
förlorades.
2016 producerade byggverksamhet i Sverige
9,8 miljoner ton avfall (Naturvårdsverket, 2019).
Cirka hälften av mängderna bygg-och rivningsavfall
hanteras som konstruktionsmaterial. Av resterande
mängder deponeras största delen på både privata
och kommunala deponier (Almasi, Miliute-Plepiene
and Fråne, 2018). Resurseffektiviteten ska ökas,
därför har man inom EU satt ett återvinningsmål
för icke-farligt bygg- och rivningsavfall på minst 70
viktprocent senast år 2020 (Almasi, Miliute-Plepiene
and Fråne, 2018). Eftersom delar av bygg-och
rivningsavfallet hamnar på kommunala deponier, bör
regionen också satsa på att minska detta avfall.
Regionen måste hantera avfallet från alla sina
ansvarområden som sjukvård eller transport.
Om endast en liten del av allt sorterat och fraktat
avfall återvinns, är det slöseri med resurser,
pengar och tid till regionen, avfallsbolag och
medborgare. Dessutom förloras värdet hos
materialen och därmed ökar växthusgasutsläpp och
resursanvändning.
För att undvika denna förlust kan samhällen
cirkulera material på olika sätt. Från en bransch till
en annan bransch och därmed möjligen förhöja
dess värde (open loop recycling). Eller genom att
återvinna material för det ursprungliga bruket (closed
loop recycling). Vi kan också cirkulera material i den
biologiska cykeln genom till exempel kompostering
och rötning.

Exempel:
•M
 ultipel användning: Ett par bomullsjeans blir till
möbelstoppning och sedan till isoleringsmaterial
för att slutligen blir återfört till naturen genom
naturlig nedbrytning (Bonded logic)
• Upgradering: Använda skateboards som stolar
(Skate Steady House)
• Nedgradering: Omvandla plastflaskor till
kabelskydd och fixerbrickor (Strömsbruk AB)

Vilket värde ger multipel användning/
uppgradering/nedgradering till företag
och kunder?
Företag kan minska sina
produktionskostnader genom att
använda begagnade material istället
för nya material och kan samtidigt
få en större marginal när de ökar
värdet på produkten. De kan också locka till sig nya
miljömedvetna kunder. Kunderna får bättre samvete
genom att de återanvänder material, skyddar miljön
och samtidigt får ”funky”, unika produkter.

Utmaningar
För att produkter ska vara möjliga att uppgradera/
nedgradera/multipelanvända måste innehållet
i produkterna vara helt rent och fritt från farliga
ämnen. Annars uppstår risken att naturen blir
förorenad.

Återvinning
Kemisk återvinning bryter ner material till deras
grundläggande kemiska byggstenar. Det tillåter
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Kompostering/rötning

oss att bearbeta olika typer av material, olika
kvalitetsnivåer och olika sammansättning till
högkvalitativt material igen.

Kompostering innebär nedbrytning av organiskt
material förutsatt att det finns god syretillgång. Vid
kompostering går biologiska näringsämnen tillbaka
till den biologiska cykeln i form av humus. Vid rötning
bryts det organiska materialet ned av anaeroba
organismer och då frigörs kol huvudsakligen i form
av metan och koldioxid, det vill säga biogas. Biogas
kan användas i transport som fordonsbränsle, men
även för uppvärmning, elproduktion med mera.
Rester från rötning kan användas som gödsel.

Mekanisk återvinning är en metod där
avfallsmaterial återvinns till ”nya” (sekundära) råvaror
utan att ändra materialets grundstruktur.

Exempel
•K
 emisk återvinning: kemisk återvinning av
plastförpackningar och produktion av nya
plastförpackningar (Dow Packaging and Specialty
Plastics, BASF)
• Mekanisk återvinning: återvinning av
förpackningsmaterial från hushåll till nya
förpackningsmaterial (Ragn-Sells)

Exempel
•K
 läder som är designade för att vara
komposterbara i slutet av sina liv (Houdini, Tretorn
och Naturkompaniet)
• Engångstallrik tillverkad av trädblad som kan
komposteras eller rötas (Leafymade)
• Biogas från rötning utnyttjas som fordonsbränsle i
offentliga bussar (Gamla Uppsala Buss)

Vilket värde ger kemisk och mekanisk
återvinning till företag och kunder?
Olika material som inte kan återvinnas
mekaniskt kan räddas via kemisk
återvinning. Detta betyder att mycket
mer material än tidigare kan gå tillbaka
till värdecykeln och bli till nya produkter.
Dessa material kan vara billigare än nya material,
vilket kan vara lönsamt för företagen. Kunderna får
då billigare produkter och bättre miljösamvete.

Vilket värde ger kompostering/rötning
till företag och kunder?
Med komposterbara produkter kan
företag skryta över att de regenererar
och inte bara degraderar. Då är det
lättare att sälja till miljömedvetna kunder.
Kunder får bra miljösamvete och kan
även bidra till sin egen kompost hemma efter bruk
samtidigt som produkten lämnar inget avfall efter.

Utmaningar
Företag kan minska sina produktionskostnader
genom att använda återvunnet material istället för
nytt material. Däremot kan det vara svårt att känna
till materialets innehåll i begagnade produkter. När
det gäller kemisk återvinning är tekniken bara i ett
inledningsskede, vilket betyder att använda kemiskt
återvunnet material är kostsamt för närvarande. För
övrigt kan låg efterfrågan på återvunnet material
göra det mer lönsamt att producera material på nytt.

Utmaningar
Det kan vara svårt att finna de rätta materialen som
inte börjar brytas ned under användningsfasen eller
som har likvärdig kvalitet som material som inte
kan brytas ned biologiskt. Uppmärksamheten bör
ägnas åt var de flesta produkterna slutligen hamnar,
till vilka beståndsdelar materialet bryts ner och
om produkterna kan komposteras hemma eller i
industriella anläggningar. Detta gäller företag, kunder
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och region.
För regioner kan det vara en utmaning
att underlätta kompostering av kläder i sina
avfallskedjor. Det kan dock vara svårt att övervaka
vad kläder är tillverkade av och se till att de kan
komposteras industriellt med annat biologiskt
nedbrytbart avfall.

Källa: Waste303 23 januari 2020

Återtillverkning

Vilket värde ger förlängning av materialets
livslängd till miljön?

Produkten hämtas, demonteras, de felaktiga
delarna repareras och om nödvändigt återtillverkas.
Komponenterna kan sedan sättas ihop till ”som ny
kvalitet”, testas för fel och säljas med samma garanti
som en ny produkt (Circular Economy Guide,
no date).

Genom lägre material- och energianvändning
undviks utvinning av nya råmaterial som sparar
resurser för nästa generation, samtidigt som det
minskar utsläppen av växthusgaser.

Exempel

Förlängning av materialets
livslängd i regional utveckling

•E
 tt företag tillverkar skyltar åt andra företag från
återvunnet material och erbjuder att återtillverka
gamla skyltar till nya (Accus)

Frågor som kan hjälpa regionen att sätta igång
omställningen till att material ska ”leva” längre:
• Vad kan vi kompostera/röta idag i regionen?
• Hur kan vi underlätta att kläder och andra
material än matavfall kan komposteras/rötas i våra
anläggningar?
• Har vi tillräcklig kapacitet för kompostering eller
rötning biologiskt avfall i regionen?
• Vad gör vi med kompost/resten från rötning nu?
• Vad producerar företagen i vår region?
• Kan vi samla in produkter/material åt dem från
hushåll?
• Kan vi tillhandahålla en insamlingslokal?
• Finns det industrier i regionen som skulle kunna
använda varandras avfall i industriell symbios?
• Var i regionen finns kompetens kring industriell
symbios och förlängning av materialens livslängd?

Vilket värde ger återtillverkning
till företag och kunder?
Företagen minskar sina kostnader
för sålda varor och reducerar
leveransrisken. Kunder kan åtnjuta
sänkta priser på produkter av hög
kvalitet, i vissa fall kan även mer
flexibilitet angående produktens specifikationer
erbjudas enligt vad kunderna önskar.

Utmaningar
Det kan vara utmanande för företag att etablera
ett effektivt insamlings-system för produkter som
ska återtillverkas. Regionen skulle kunna tjäna som
mellanhand och underlätta för företagets insamling
av material.
Återtillverkning av produkter kan vara mer
miljöbelastande om mer energi används än
vid produktion av den ursprungliga produkten.
Uppmärksamhet bör ägnas åt energikällan också,
då den kan vara fossil.

Mer information
» Kemisk återvinning tar nya kliv
» BASF – chemical recycling
» Biobaserade- och biologiskt nedbrytbara plaster
och material

» Circular Plastics and Collaborating for the

Circular Economy with Jeff Wooster, Global
Sustainability Director for Dow Packaging and
Specialty Plastics (podcast)

Förlängning av materialets
livslängd – samhällsfördelar
Vilket värde ger förlängning av materialets
livslängd till regionen?
Mindre mängd avfall måste hanteras. Det kan ge
upphov till nya affärsmöjligheter i regionen som
kan locka stora investerare och därmed skapa
nya arbetstillfällen.
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Forum – Tema
– Fråga – Handling
Samla aktörer kring det som känns angeläget för dem
samarbete inom cirkulär ekonomi mellan region,
företag och akademin i Gävleborg har visat sig vara:
• Materialflöden
• Affärsmodeller
• Offentlig upphandling

Hur kan man identifiera och arbeta med frågor
som är regionala tillsammans med företag och
andra stora aktörer?

Erfarenheten är att intressenterna oftast är överens
om de stora frågorna. Det är hur dessa ska angripas
som behöver processas fram. Samverkan gör att
aktörer i regionen känner till varandra efter ett tag,
och det underlättar samarbete. I regel är folk bra på
att arbeta i arbetsgruppsform.
Forum kan finnas där små företag samlas och
har sin arbetsplats. Tillväxt Gotland har 900
företagsmedlemmar till exempel, och Fjällhubben
har redan deltagit i ett cirkulär ekonomi-projekt kring
verktyg för cirkulära affärsmodeller.

Forum – Tema – Fråga – Handling samlar
aktörerna för att arbeta på regional nivå med
det som ses som gemensamma utmaningar.
Koncentrationen till en gemensam fråga/ett
gemensamt område gör att utvecklingen mot
cirkulär ekonomi kan gå framåt i rask takt.

Att skapa forum steg för steg
Om alla instanser arbetar med sina egna små
projekt är det risk att större förändringar inte blir av.
Frågan är om och hur man kan samordna genom
att samverka och att organisera själva arbetet på
regional nivå rätt så att arbetet inte stannar vid
informationsutbyte utan också leder till handling.
En samlingsplats för ett tema är svaret och med
olika typer av forum. Bland exemplen finner vi ett
ekocentrum, miljöforum, kluster med mera och ett
tema att samlas kring till exempel transport.
Bara att träffas är ofta tillräckligt för att frågorna
ska komma framåt. Det fungerar bra när några av
deltagarna och företag redan är på hugget och att
företagen ser möjligheterna i att deras deltagande är
bra för affärerna genom att öka försäljning, minska
kostnader med mera.
En grupp på regional nivå behöver någon eller
några som visar ledarskap och drar igång forumet,
formulerar fokusfrågor, administrerar möten och så
vidare.

Fler förutsättningar för
lyckade forumsatsningar
Eldsjälar och ambassadörer
Erfarenheten visar att det är svårare att få loss
personal från större företag, medan små företag
oftast har en eldsjäl som hittar tid för samverkan.
Men det behöver inte alltid vara så. Om företag kan
utveckla en cirkulär ekonomi-approach kan de bli
ambassadörer för cirkulär ekonomi i regionen.

Bilder av resursflöden
Det finns exempel där universitet har kartlagt
resursflöden. Linköpings universitet kartlade
resursflöden i en kommun i länet som ett led i
arbetet med industriell symbios. Näringslivskontoret
samlade företagen kring hur kartläggningen kunde
användas i hela länet och få företag att samverka
och utbyta resurser.”
Bra resultat finns från kemiindustrin där
Tillväxtverket sponsrade ett projekt som undersökte
möjligheten att använda spill från plastindustri
till råvara. Projektet ledde till fler försök av
återanvändning och utvecklingen verkar fortsätta.

Det finns tre nivåer av samarbete, där den ena leder
till nästa:
• Informationsutbyte.
• Identifiera de stora frågorna/mål.
• Bilda arbetsgrupper som har var sitt eget mål och
syfte.
Erfarenheten i Region Gävleborg visar att
informationsutbyte och att identifiera de stora
frågorna går ganska lätt om forum, deltagarna,
tema och fokus stämmer. Tre viktiga områden för
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Exempel på forum där en
cirkulär ekonomi-ansats
är på gång

Frågor kring forum
•V
 ilka är de stora industrierna i regionen som
“känner vittring” av fördelar med cirkulär ekonomi?
• Var möts företagarna idag där man kan introducera
cirkulära frågor?
• Vilka cirkulär ekonomi-frågor är aktuella i regionen?
• Vem är bra på att samla olika aktörer och leda
processer?
• Var finns entusiaster, konsulter, utbildare, forskare
och ambassadörer för cirkulär ekonomi?

Fossilfritt kött: Ett projekt på Gotland syftar
till att minska fossilt koldioxidutsläpp från jord
till bord och samlar SLU och flera aktörer från
livsmedelsbranschen för att få feedback från
konsumenter.
Hållbarhetslöften: Länsstyrelsen i Uppsala har
en energi- och klimatplan där olika aktörer skapar
hållbarhetslöften. Varje aktör tar ansvar utifrån sina
befogenheter för att uppfylla löften som utgår ifrån
tematiska områden, till exempel energieffektivisering
och fossilfria fordon.

Fördelarna för regionen
Arbetsgrupperna processar fram svaret på “hur”.
Steget är då mycket närmare “när” och “av vem”.
Brett samarbete och att intressenter lär känna
varandra bidrar till en snabb implementering och att
konstellationen arbetar vidare.

I Region Uppsala har det också bildats ett
forum för klimatfrågor. Det praktiska arbetet i
Klimatprotokollet konkretiseras i olika fokusgrupper
som bildas utifrån medlemmarnas intressen och
behov. Idag finns sju fokusgrupper inom olika
områden:
•
•
•
•
•
•
•

Fördelarna för företagen
Företagen deltar då de ser möjligheten till goda
affärer – genom att se nya möjligheter, nya
samarbeten, komma närmare att sälja
till offentliga verksamheter eller att
utveckla företagets aktiviteter i takt
med regelverket.

Byggmaterialval
Energi
Hållbara godstransporter
Hållbart resande
Hållbar stadsdelsutveckling
Jakten på plasten
Mat och klimat

Uppsala kommun leder processen. Medlemmar
turas om att vara med i en samordningsgrupp.
Två gånger per år träffas klimat- och ledningsrepresentanter från respektive medlem för
diskussioner och beslut vid rundabordsmöten.
Fyra gånger per år träffas klimatansvariga från
respektive medlem för samverkan, utveckling och
praktiskt arbete
EDAY – en dag för cirkulär ekonomi: Länsstyrelsen
Östergötland och Region Östergötland med flera
organiserar EDAY som är en återkommande
mötesplats för lokala, regionala och nationella
aktörer inom energi- och miljöområdet. EDAY vill
göra cirkulär ekonomi till en del av regionens DNA.
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Styrkor första steget
till cirkulär strategi
Identifiera regionens styrkor och bygg på dem
affärsmöjligheterna i regionen och om livskvalitén för
företagarna. Projektet identifierade det som regionen
hade som fördelar som kunde locka till sig nya
företag och fann att det är till fördel om regionens
kommuner samarbetar istället för att konkurrera med
varandra då det är regionen i sin helhet som lockar.

Hur kan man stimulera näringslivet att vara
med i omställningen till cirkulär ekonomi?

Vi har sett flera exempel på hur man kan arbeta
utifrån de fördelar som finns i regionen. Man
identifierar det som regionen har som fördelar
och utifrån detta samarbetar näringsliv, regionen,
kommuner och föreningar för att utveckla regionen.

Att fokusera på en stark industri
Västra Götalandsregionen identifierade sina
styrkeområden och valde att fokusera på ett,
textilindustrin, eftersom merparten av den industrin
i Sverige ligger i Västra Götaland och textilindustrin
också är en av de mest miljöbelastande. Regionen
gjorde en studie om var textilindustrins fokus
skulle ligga. Resultatet visade att det bör vara
resurseffektivitet: att öka återanvändningsgrader för
textilier.
Textilhögskolan i Borås tog projektet vidare och
genomförde olika forskningsstudier och gjorde
om dem till affärsutvecklingsmöjligheter. Skolan
gjorde också gångbarhetsstudier för att se var i
textilflödena det finns en affärspotential och hur
den kan nyttjas i det regionala utvecklingsarbetet.
Man kom också fram till att produktutveckling
och affärsmodeller är helt centrala. Alltså var det
samarbetet mellan regionen och forskningen i
regionen som identifierade affärspotentialen som kan
paketeras och säljas till företag.
Ett annat sätt är att kartlägga textilindustrins
materialflöden för att se vilka resurser som kan
användas bättre. Region Östergötland testade
resurskartläggning i en kommun med hjälp av
Linköpings universitet. Nu ska regionen jobba
vidare med resultaten och prova att skapa
industriell symbios i framtiden. Målet är att få
företag att samverka och utbyta resurser. Detta
kan vara en fördel för företagen genom att
produktionsmaterialkostnaderna minskar eller att de
kan identifiera nya affärsmöjligheter i regionen.

Bygg på styrkor – olika
tillvägagångssätt
• Inventera och sedan informera om styrkorna för att
attrahera nya växtkraftiga företag till regionen
• Koncentrera på industrin eller industrikluster som
dominerar och stimulera mer cirkulär och hållbar
utveckling
• Engagera akademin och industrin för att
undersöka framtida möjligheter med att bl.a.
minska miljöbelastningen eller bättre använda
materialflöden
• Hjälp utbildningsväsendet och lokala industrier att
komma närmare varandra
• Skapa resurscentrum som bygger på och
utvecklar regionens styrkor
• Skapa hubbar och nätverk för att stimulera
samutveckling och samskapande

Att locka nyskapande
företag till regionen
Region Jämtland Härjedalen vill locka till sig nya
etableringar och driver sedan 2019 ett europeiskt
regionalt strukturfondsprojekt ”Jämtland Härjedalen
– A Business Region on the Move”. Uppdraget är
att tillsammans med länets åtta kommuner främja
nyetableringar och expansion i befintligt näringsliv för
att skapa nya sysselsättningar till regionen.
Regionen vill få företag utanför länet och
storstäderna att ha större kännedom om
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Resurscentrum och projekt
bygger på styrkor i regionen

SMICE utvecklar en sammanhållande plattform där
alla de initiativ som redan finns inom hållbar och
cirkulär utveckling skall kunna mötas och utvecklas.
SMICE drar samman företagare, föreningar,
privatpersoner, forskare med mera för att stimulera
att fler går mot den cirkulära ekonomin. SMICE
bistår i uppbyggnaden av projektet med workshops,
kurser, kontakter och erbjuder personlig rådgivning
om möjliga sätt att hitta finansiering.

Besöksnäring i fokus
Mathantverk: Eldrimner är ett nationellt
resurscentrum för mathantverk med koppling till
besöksnäringen som har stöttat utveckling av den
numera blomstrande lokala maten inom Region
Jämtland Härjedalen.

Cirkulära Kronoberg och Kalmar län är ett
projekt finansierat av europeiska regionala
utvecklingsfonden tillsammans med Region
Kronoberg och Region Kalmar län med
Linnéuniversitetet som samverkanspart.

Sport, turism och friluftsliv: Vinnova har valt att
lägga ett av sina så kallade vinnväxtinitiativ i Region
Jämtland Härjedalen. Peak Innovation, som projektet
heter, jobbar för att konkretisera forskningsresultat,
där det privata näringslivet och nya entreprenörer
ska leda utvecklingen till idéer och utveckla
produkter och tjänster inom besöksnäringen.

Projektet är delat i tre delar:
1. Kunskapshöjning
2. Verktyg
3. Samverkan och idéer utveckling

Med fokus på lokala resurser
Sotenäs Symbioscentrum stimulerar företag och
organisationer att samarbeta om lokala resurser.
Industriell symbios omfattar utveckling kring havsoch vattenbaserade resurser såsom marint avfall
eller rester från fiskindustrin.

Syftet är:
• Kunskapshöjning hos företagen och
organisationen (kommun, region) för att ge företag
verktyg för att hjälpa dem med omställning till
cirkulär ekonomi
• Att hjälpa till med affärsmodeller och design
• En mötesplats där olika aktörer samlas för att
utveckla sina affärsmodeller eller söka finansiering
för pilotprojekt med mera.

Hubbar som stödjer företag i uppstart
Gävle Innovation Hub är en plats för företag i
uppstart som erbjuder en miljö med kontorsplats,
nätverk, innovationsstöd och andra former av stöd.

Science parker och kluster

House Be. Region Jämtland Härjedalen har satt
upp en hubb för high-tech- och IT startupföretag:
en entreprenörshub med benämningen House Be.
Syftet är att få företag att samlas och skapa ett
nätverk av många branscher.

I Västra Götaland är science parker viktiga för
regionens innovationsarbete. De kan hjälpa till
med förstudier eller andra typer av forskningsstudier
för att starta eller driva projekt vidare. De kan vara
instrument i att matcha företag med varandra i en
specifik bransch.
Några science parker är tydligt kopplade till en
högskola eller ett universitet som har dem som
”huvudman”. Andra är branschkonstellationer, men
alla science parker har någon form av koppling till ett
lärosäte.

Fjällhubben finns i Vemdalen och Funäsdalen
och erbjuder flexibla mötesrum, arbetsplatser och
nätverkande för lokala småföretag. Fjällhubben har
varit med och utvecklat verktyget Business Model
Canvas för cirkulära företag.
Green Innovation Park är ett samarbete mellan
SLU och Region Uppsala. Det är en co-working
space som ger företag och forskning en infrastruktur
för att fundera på hur hållbara livsmedel kan se ut
i framtiden, det vill säga en fysisk plats för företag
att testa nya möjligheter/affärsmodeller/cirkulära
produkter vid relativt låg risk.

Alla har tre delar:
• Forskning och innovation
• Projektarena
• Inkubator
Regionen huvudfinansierar samtliga science parker.
De får ett verksamhetsbidrag och erbjuder tjänster till
företag.
Regioner har även nischade science parker, till
exempel Science park i Borås, som bara fokuserar
på textilindustrin. Regionen har lagt om Borås
Science park för att jobba för cirkulär ekonomi.
Kluster kan tjäna som en hubb för effektiv
informationsspridning från regionens sida.

Hubb med samarbete över gränserna
Hubb och nätverk som ger mervärde till
entreprenörskraften som redan finns:
SMICE är ett samarbete mellan Norge och Sverige
i regionerna Trøndelag, Jämtland och Härjedalen.
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Fördelarna med att arbeta
utifrån styrkorna

I Kronoberg till exempel, höll regionen workshops
i kommuner i företagskluster få att informera om
cirkulär ekonomi.

För regionen: Det går tämligen fort att identifiera
styrkor och möjligheter och lättare att få med
företag på något som redan är på gång. Detta
bidrar i sin tur till att stärka regionens profil. Ett
utvecklande näringsliv dra till sig nya medarbetare
och samarbetspartners. När nätverk och hubbar
har satts upp utvecklas hubben av sig själv om
förutsättningarna är gynnsamma. Kan styrkorna
användas till att utveckla cirkulär ekonomi vinner
miljön på det.

Hjälper kompetens i regionen att
hjälpa andra
Befintlig kompetens i form av experter och konsulter
kan hjälpa lokala företag om de får stöd till det.
Timbanken är ett exempel på detta där företag får
ett antal gratistimmar hos konsulter. Tjänsten erbjuds
i flera regioner i Sverige: Kronoberg, Jämtland
Härjedalen och Halland.
Projektet Kompetens i Kronoberg kartlade vad
det fanns för behov hos företagen i Kronoberg.
Därefter matchades behov och konsultkompetensen
i timbanken. I Kronoberg är det även möjligt att
som kommun boka tid för hjälp med till exempel
strategier.

Fördelar för företagen
Generellt hjälper cirkulär ekonomi
företagen att säkra råvaror och bättra
på deras miljöprestanda och samtidigt
öka konkurrenskraften. Företagen utvecklas genom
att vara en del av en lokal satsning eller hubb och får
bättre tillgång till kompetens och kanske bättre profil.

Utbildning nära näringslivet
Utbildningsväsendet har visat god förmåga att
jobba tillsammans med näringslivet och snappa
upp de behov som finns. Till exempel samverkar
Mittuniversitetet och näringslivet genom så kallade
kompetenskontrakt som syftar till att bygga starka
relationer och långsiktigt utbyte. Lokala arbetsgivare
får på ett naturligt sätt komma i kontakt med
studenterna i ett tidigt skede och säkerställa att de
senare får den arbetskraft de söker.
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Linjearbete mot
en cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi blir en del av den reguljära verksamheten
tidig fas diskuteras huruvida åtgärder både främjar
ekonomiska, sociala och miljömässiga förbättringar
och minskar de negativa effekterna. Här kan
målkonflikter, till exempel mellan ekonomiskt tillväxt
och ökade klimatutsläpp, hanteras.
Syftet med Gröna tråden är att styra hela
verksamheten mot hållbarhet, som löper som en
grön tråd från planering till åtgärd och indikatorer.

Hur kommer en region eller kommun
närmare cirkularitet? Hur organiserar
man själva arbetet?

Att integrera hållbarhet – något som banar väg
för den cirkulära ekonomin – i hela verksamheten
är något som har visat goda resultat i Gävle
och Växjö kommun bland andra, och Region
Kronoberg i synnerhet. Hållbarhetsmålen bryts ned
av linjeorganisationen till åtgärder. Dessa åtgärder
planeras företrädesvis inom budgetramen eller
finansieras från andra budgetposter. Åtgärder följs
upp genom datainsamling för att mäta framgången
genom olika indikatorer.

Läs mer på region Kronobergs hemsida
» http://www.regionkronoberg.se/
gronakronoberg/arbetsmetod/

Fler fördelar med att arbeta
genom linjen och hela
verksamheten:

Viktiga aspekter kring
arbetssättet

Det ger en känsla av ägarskap. Det är själva
linjeorganisationen som tar ansvar för att
översätta mål till åtgärder och genomförande.
Linjeorganisationens erfarenheter tas till vara
samtidigt som de goda kontakterna inom linjen
säkerställer arbetet under åtgärden.
Att koppla målen till åtgärden, budget och indikator
skapar en transparens och ger en klar bild för
medborgarna hur kommunen arbetar.

Val av indikatorer
Erfarenheten visar att 300 indikatorer kan vara för
mycket för en kommun. Med noggrann analys kan
det minskas till runt 40 stycken.
Målen kan kopplas till de globala målen (SDG) och
indikatorer utformas för att vara relevanta för den
nationella insamlingen av data kring SDG.

Redovisning
Med redovisning till kommuninvånare kan
trafikljusmarkering göras för varje indikator,
till exempel:
Grönt – målet är uppnått
Gult – på väg åt rätt håll men ännu inte uppnått
Rött – mål är ej eller kommer inte bli uppnått
Streck – för lite underlag för bedömning

Samla verktyg i ett paket
Genom att sätta samhällsutmaningarna i centrum
med ett sektorsövergripande perspektiv har Region
Kronoberg utvecklat ett arbetssätt som kallas
Gröna tråden. Där ingår flera olika verktyg, ett av
dem är Hållbarhetssäkring. Detta verktyg sätter
hållbarhet i verksamhetens centrum. Redan i en
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Upphandling av tjänster
driver på cirkularitet
Offentlig sektor upphandlar tjänster istället för saker och driver på
utvecklingen av cirkulära affärsmodeller hos lokala leverantörer.
En del specifikationer kring cirkularitet kan läggas
in i upphandlingsdokumenten:
• Avfall
• Utsläpp
• Rapportering
• Kvalitet av tjänsten

Hur kan regionen/kommunen stimulera
företagen att leda omställning till
cirkulär ekonomi?

Många funktioner och tjänster som kommuner
erbjuder medborgarna har tillkommit och utvecklats
i den linjära ekonomin. Med ökande brist på material
och hårdare reglering av utsläpp kommer många
affärsmodeller att tvingas att ställa om till cirkularitet.
Tjänstefiering kan vara en av de cirkulära
affärsmodellerna där material används mer effektivt.
Företaget som tillhandahåller tjänsten kan öka
användandet av objekten, hålla en hög nivå av
underhåll och öka objektens livslängd och därmed
minska materialåtgången.
Kommunorganisationen, som vanligtvis
representerar en stor del av verksamheten som
pågår i kommunen, kan stimulera övergången till
cirkularitet genom att upphandla tjänster istället för
objekt. Företagen kan då i sin tur erbjuda tjänster
även till andra kunder.
Genom att offentliga aktörer skapar efterfrågan för
tjänster som produceras mer cirkulärt kan näringslivet
stimuleras att investera i omställningen.

Fördelar för regionen
Genom upphandling av nyckeltjänster såsom
belysning, transport, tillgång till datorer, möbler
med mera stimuleras lokala företag att ställa om sitt
utbud. Detta innebär i sin tur att de även kan erbjuda
tjänster till andra kunder i området.
Detta betyder att cirkulära tjänster kan öka
i regionen, vilket har potential att skapa nya
arbetstillfällen med hantering och underhåll lokalt.
Till exempel minskar det avfall och därmed
även mängden kemikalier som ska tas om hand,
transporterna minskar med mera. Regionen kanske
undviker stora kostnader för inköp av utrustning.

Fördelar för miljön
För samma funktion kan omställningen innebära
minskad:
• mängd råmaterial
• energianvändning
• avfallsproduktion

Viktiga steg från att köpa
in produkter till att köpa
in tjänster

Fördelar för företagen

Undersökning av lämpliga tjänster för upphandling.

För företagen finns det potential för
minskade kostnader, fler kunder
och nya kunder. Uthyrningsföretag
kan hantera utrustningen bättre genom underhåll,
uppgradering och därmed minska materialåtgången.
Att offentlig sektor efterfrågar återanvända möbler är
ett bra exempel på att det kan skapas arbetstillfällen
för möbelrenovering.

Faktorer som kan spela in:
• Att det finns lokala företag som har kapacitet
• Att kommunen inte säljer värdefulla byggnader/
utrustning och därmed minskar det gemensamma
kapitalet
• Att upphandling verkligen stimulerar till ökad
cirkularitet
• Symbolvärdet i omställningen är bra i början och
ökar motivationen hos andra aktörer
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Källa: Enviro30.com 2 juni 2019

Fördelar för konsumenter

I Gävle kommun, till exempel, jobbar nu
näringslivssamordnare ihop med upphandlare på
samma avdelning. Dessutom samarbetar de mycket
genom Innovation Hub, en samarbetsplats i Gävle
för företag som ägs av kommunen. På detta sätt
är det lättare för alla intressenter att få de rätta
förutsättningarna för upphandling.

Konsumenter i områden där tjänstefiering stimuleras
kan få lägre hinder att köpa tjänsten eftersom den
potentiellt dyra utrustningen inte behöver förvärvas.
Miljömedvetna kunder efterfrågar även tjänster som
sätter mindre tryck på miljön och användning av
materialresurser.

Region Kronoberg ägnade en hel dag åt temat
cirkulär upphandling där regionen presenterade
några praktiska exempel för kommuner och
företag. Avgörande var också matchningen mellan
upphandlare och miljösamordnare så att de kunde
diskutera cirkulär upphandling från sina egna
perspektiv, förstå varandras perspektiv och försöka
komma på nya lösningar. Några kommuner behövde
mer information, mer exempel, verktyg med mera
så att de enkelt skulle kunna arbeta med cirkulär
upphandling.

Frågor kring förutsättningar för inköp av
tjänster
Några av de frågor som behöver reflekteras kring
och besvaras för att affärsmodellen ska kunna
introduceras framgångsrikt:
• Kommer det att kosta medborgarna mer i
längden?
• Till vilken grad kan företagen förväntas anamma
cirkularitet?
• Kommer kommunen att erbjuda försämrad
servicenivå?
• Hur kommer kommunanställda att reagera på en
förändrad arbetssituation?
• Vilka attitydförändringar – hos företag,
myndigheter, konsumenter – kommer man att
behöva hantera?

Brighteco som exempel
Brighteco lyckades vinna en funktionsupphandling
för belysning i Region Gävleborg. Företaget förser
skolor i Bollnäs med ljus under en tioårsperiod.
Brighteco använder avyttrade plattskärmar som
belysningsarmatur. Systemet anpassar även
ljusanvändningen efter kundernas behov och kan på
så sätt spara energi och material.

Utmaningar
Kommunalägda byggnader och mark borde inte
säljas av eftersom det kan stå medborgarna dyrt i
längden med långsiktig lokalhyra till exempel.
Omställning till att köpa in cirkulära tjänster kräver
att organisationen har byggt upp kapacitet för
densamma.
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Biologiskt nedbrytbara engångstallrikar
SKALA

Leafymades lösning

Cirkulära hemmet

Leafymade tillverkar
engångstallrikar av trädblad.
Tallrikarna är till 100 procent
biologiskt nedbrytbara och
kan enkelt komposteras
efter bruk eller användas till
biogasproduktion och gödsel.
Genom att tillverka engångstallrikar av trädblad
och inte använda kemikalier blir både vatten- och
materialanvändningen låga. Stamkvinnor i Indien syr
blad tillsammans enligt en gammal tradition, vilket
ger tallrikarna ett höge värde. Leafymade bidrar
till att kvinnornas livskvalitet ökar vid försäljning av
tallrikarna. Tallrikarna har visats sig mer attraktiva
än vanliga engångstallrikar av papper eller plast. Allt
detta gör det möjligt att begära ett högre pris än
pappers- eller plast-engångstallrikar.
Leafymade understryker den socialt hållbara
aspekten av verksamheten också. Företaget riktar
sig till kockar, stora konferenser, matfestivaler och
även påverkare online (influencers) som bryr sig
om miljön och social hållbarhet och erbjuder dem
tallrikar gratis för att prova dem och hoppas sedan få
några beställningar.

BRANSCH
• Engångsartiklar

MODELL
• Design för cirkulär ekonomi
• Bioekonomi

AFFÄRSMODELL
• Förnyelsebara resurser

Bakgrund
Engångsartiklar används en gång och kastas
sedan bort. Detta skapar stora mängder avfall
om artiklarna är tillverkade av icke förnybara
resurser. Över 70 procent av marint avfall består av
engångsplastartiklar som engångstallrikar, bestick,
sugrör eller bomullspinnar (European Parliament
News, 2018). De tio engångsplastartiklar som utgör
störst andel av havets skräp ska förbjudas på EUmarknaden från 2021 (European Commission, 2018).
Globalt återvanns 9 procent av allt plastavfall som
genererades fram till 2015, 12 procent förbrändes
och 79 procent kastades på deponi eller i den
naturliga miljön (Geyer et al., 2017).
Eftersom vår kultur har vant sig med
engångsartiklar kommer sannolikt inte ett annat
system att ta över på kort sikt. En lösning på
problemet är därför att använda engångsartiklar som
är biologiskt nedbrytbara och som kan återgå till den
biologiska cykeln.

Fördelar för miljön
och de olika aktörerna
Tack vare Leafymades cirkulära design – ta löv
och använda dem för en produkt utan kemikalier
och giftiga ämnen – är företagets produkter helt
komposterbara. Det betyder att inget onödigt avfall
skapas och allt går tillbaka till naturen.
Eftersom tallrikarna är helt komposterbara måste
regionen ta hand om mindre mängd kemikalier
eller giftigt avfall jämfört med efter användning
av plasttallrikar. Om tallrikarna vore tillverkade av
svenska blad kunde det skapa nya arbetstillfällen
också.
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Mer information

Antalet miljömedvetna kunder som kräver
miljövänliga eller ekologiska produkter ökar. Genom
att erbjuda detta kan Leafymade få lönsamhet i sin
affärsmodell. Dessutom kommer framställning av
produkter från förnybara resurser att bli billigare i takt
med utarmning av icke-förnybara resurser. Därför
minskar produktionskostnaderna med användning
av förnyelsebara ämnen i produkter. Med attraktiv
design är det möjligt att Leafymade också lockar nya
kunder som tidigare skulle ha köpt engångstallrikar i
plast.
Genom att köpa bladtallrikar kommer
miljömedvetna kunder att få bättre miljösamvete
samt även bättre social hållbarhetssamvete då de
bidrar till bättre livskvalitet för stamkvinnor i India.
Med attraktiva och komposterbara tallrikar kommer
fester att både bli intresseväckande och lättstädade.

» www.leafymade.se
» Livscykelanalys av tallriken
» A European Strategy for Plastics in a Circular
Economy

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas
Eftersom Leafymades bladtallrikar är lite dyrare än
motsvarande plast- eller papperstallrikar behövs
attitydförändringar hos konsumenter så att det
blir beredda att betala för att bidra till minskad
miljöpåverkan och social välfärd. En miljömässig risk
är den långa frakt från Indien som görs idag, vilken
riskerar att förta miljönyttan av materialval. Mindre
miljöbelastande transportval som båt istället för
flyg gör att denna risk minskar. Detta gör dock att
leveranstiden ökar och att företaget måste skicka en
stor mängd på en gång.
Förutsättningen för att blad ska bli till en tallrik
är kunskap om trädblad för att hålla tillräcklig
kvalitet och även andra lämpliga egenskaper för
engångstallrikar.
En risk kopplad till produktionen har att göra med
att kvinnorna idag inte har anställningsavtal och
kommer till arbetet när de kan. Om Leafymade ska
öka deras livskvalitet behöver deras lön också öka,
vilket påverkar priset på tallrikarna i förlängningen.
Om Leafymade övergår till svensk produktion av
tallrikar med svenska trädblad, förloras mervärdet av
att hjälpa indiska kvinnor och bevara deras tradition.
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Det cirkulära kontoret
SKALA
Cirkulära kommunen

BRANSCH
• Fastigheter

MODELL
•
•
•
•

Design för cirkulär ekonomi
Förlängning av produkters livslängd
Förlängning av materialens livslängd
Tillräcklighet

AFFÄRSMODELL

Humlegårdens lösning

• Modulbaserade produkter
• Kvalitetsprodukter
• Design för återvinning

Humlegården vill som alla fastighetsägare ha så
hög uthyrningsgrad som möjligt. Företaget ser en
möjlighet att fortsatt ha nöjda kunder men samtidigt
minska resursanvändningen genom att ställa om
till en mer cirkulär affärsmodell. Humlegården
driver därför ett pilotprojekt för att minska den
onödiga användningen av material genom att göra
anpassningsbara lokaler med minimala förändringar.
Målet är att låta de delar av lokalerna som inte
egentligen behöver bytas ut och som har hög
miljöpåverkan (kök och badrum) vara permanenta
medan kontors-landskapet görs flexibelt, med
fokus på till exempel väggar och golv. De delar
som behöver bytas ut återanvänds eller återvinns
överblivet material i den mån det är möjligt.
Värde för Humlegården skapas genom att förse
kunden med flexibla lokaler av hög kvalitet och
genom att skapa långsiktigt användbara och
attraktiva lokaler utan en onödig resursanvändning.

Bakgrund
Bygg- och fastighetssektorn är den sektor som
orsakar störst avfallsmängder i Sverige och står för
en tredjedel av allt avfall som skapas (Avfallssverige
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/
avfallsstatistik/annat-avfall-an-hushallsavfall).
Förutom större ny- och ombyggnationer och
rivningar av byggnader är “lokalanpassningar”
av kontorslandskap en bidragande faktor till hög
resursanvändning och stora avfallsmängder i
branschen. När en ny hyresgäst ska flytta in i en
lokal finns ofta ett visst behov av restaurering som
följd av naturligt slitage. Det finns dock även ofta
specifika önskemål från hyresgästen att sätta
sin prägel och standard på lokalen vilket medför
extra anpassningar. Eftersom hyresgäster byts ut
i genomsnitt var tredje till femte år så byggs ofta
många rum om, inklusive kök och badrum, vilket
orsakar onödig materialförstöring.
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Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Mer information
Se Humlegårdens webbplats.

» https://humlegarden.se/om-humlegarden-

För miljön finns en rad positiva effekter av att undvika
onödig ombyggnation av framför allt kök och
badrum som är väldigt materialkrävande. Minskade
produktionsutsläpp och materialanvändning är två
uppenbara effekter av denna affärsmodell, medan
minskat rivningsavfall bidrar till mindre utsläpp från
transporter och även mindre påverkan på naturen.
Både Humlegården och kunderna kommer att
kunna se flera fördelar med denna affärsmodell. Den
positiva effekt som affärsmodellen har på miljön kan
användas i marknadsföringssyfte. Tack vare den
flexibilitet som Humlegården erbjuder sina kunder
finns potential till samskapande, långsiktiga och nära
kundrelationer som gynnar alla inblandade.

fastigheter/om-oss/vision-och-mal/

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas
Den största tekniska utmaningen med denna
affärsmodell har att göra med att anpassningsbara
väggar är svårare att göra estetiskt tilltalande än
fasta, vilket kan försvåra försäljningen av konceptet.
Därtill krävs kunskap om hur väggar och inredning
kan göras anpassningsbara.
En förutsättning för att Humlegården ska få
kunder är att enkelt kunna visa de fördelar denna
affärsmodell för med sig, samt att visa kunderna
att de kan vinna på konceptet. För att konceptet
ska fungera krävs till exempel att den minskade
miljöpåverkan enkelt kan redovisas. Genom att
använda sig av mått på till exempel cirkularitet kan
kunderna få förståelse för vilka val som har störst
negativ miljöpåverkan. Den typen av mått finns idag,
men däremot finns inga regler för hur de används
vilket är varför detta undersöks i pilotprojektet.
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Industriell symbios i Sotenäs
SKALA

Sotenäs symbioscentrum

Cirkulära regionen

För några år sedan uppstod en situation i Sotenäs
kommun där företag kunde ha blivit tvungna att
lägga ner sin verksamhet till följd av nya miljödomar.
Tack vare samverkan mellan företag kunde
utsläppsvolymer minskas och resultatet blev en
biogasanläggning med processvattenshantering
som också blev början till en symbiosverksamhet.
Del av denna verksamhet är numera även Sveriges
enda marina återvinningscentral, vilket kan förklaras
av kommunens stora fiskeverksamhet och stora
hjärta för havet.
Sotenäs kommun har nu tillsammans med företag,
akademi och andra aktörer arbetat för att forma
och utveckla ett symbiosnätverk med ambition
att balansera verksamheter som vuxenutbildning,
tjänstemän, företagare och akademi för att skapa
en innovativ miljö. De vill stödja industriell och
social symbios mellan aktörer i kommunen och
samtidigt lyfta befolkningens kompetens som en
värdefull resurs. I dagsläget består symbiosen av
en rad olika initiativ där de tre viktigaste pelarna i
symbiosen är marin återvinning, fiskodling, som är
i ett utvecklingsstadium, och biogasproduktion.
I framtiden förväntas symbioserna utökas med bland
annat algproduktion till föda. Hela symbiosen visas
i bild 1.

BRANSCHER
• Livsmedel
• Transport

MODELL
•
•
•
•

Cirkulär tillverkning
Bioekonomi
Förlänga produkters livslängd
Förlänga materialets livslängd

AFFÄRSMODELL
•
•
•
•
•

Industriell symbios
Förnybara resurser
Återbruk
Återvinning
Uppgradering

Bakgrund
Som en följd av industrialiseringen är idag mycket av
tillverkningsindustrin specialiserad och därmed även
linjär. Detta har som effekt att stora flöden av material
går förlorade i tillverkningsprocesser. Det finns ett
behov av att utveckla industriella områden på ett
sätt som bidrar till mindre miljöpåverkan, ekonomiskt
välstånd och regional samt industriell hållbarhet.
Idag finns mycket outnyttjade resurser som kan
komma till användning genom industriella synergier.
För att samhället ska bli mer hållbart behöver flera
system förändras, vilket förutsätter samverkan mellan
olika aktörer, sektorer och organisationer. Denna
samverkan kan skapas med industriell och social
symbios, något som har visat skapa värde för företag
samtidigt som miljöpåverkan minskat.

Sotenäs symbios

38

F Ö R E TA G S C A S E – S Y M B I O S C E N T R U M

Den marina återvinningscentralen tar emot gammal
fiskeutrustning och strandskräp som de tvättar,
separerar och sorterar. Därefter återanvänds eller
återvinns det som går att ta hand om, vilket ger
miljömässiga fördelar. Det skapar sysselsättning
och öppnar upp för innovativa lösningar, samtidigt
som arbetet med hantering och insamling
kan bli ekonomiskt hållbart eftersom ett värde
av det som tidigare setts som avfall skapas.
Återvinningscentralens process visas i bild 2.

Fiskodling och biogasanläggning i Sotenäs

Fördelar för miljön
och de olika aktörerna
I en fungerande industriell symbios kan företag
dela på flöden av material, vatten och energi,
vilket minskar utsläpp till hav och luft samt behov
av ändliga och förnyelsebara resurser. Detta i
kombination med de potentiella fördelarna med
att ingå i en symbios är troligen vad som ligger till
grunden för att de skapas. Oavsett vilken aktör, om
det är företag, industri, kommun eller en oberoende
organisation, kan samtliga dra nytta av industriell
symbios. Befintliga framgångsrika symbioser kan
skylta med att stärkt konkurrenskraft och miljöprofil
samt ökad tillväxt och sysselsättning har bidragit till
regional utveckling.
För aktörerna i nätverket innebär det minskade
kostnader för resurser och hantering av avfall, höjda
intäkter när värde skapas av biprodukter och avfall,
samt minskad belastning på det egna systemet.
Det öppnar också för nya innovativa produkter och
tjänster, samt möjliggör för utvecklingsarbete som
vissa företag själva inte har kunnat bedriva. Nätverk
bygger sociala värden mellan företag och öppnar för
nya affärsmöjligheter.
Förutom en effektivare resurshantering bidrar
symbiosarbete till en bättre relation och samverkan
mellan olika aktörer och företag i kommunen. Det
banar vägen för kunskapsutbyte, har gett starkare
ekonomi i kommunen, främjat hållbara beteenden,
skapat sysselsättning, gett bättre relationer med
externa partner och bidragit till innovation och
forskning.
För att förmedla och sprida arbete med cirkulära
flöden är Sotenäs bland annat ute och föreläser,
bjuder in till workshops och arbetar med sociala
medier.

Marin återvinning i Sotenäs

Fiskindustrin i Sotenäs producerar varje år stora
mängder organiska restprodukter som innebär
en kostbar hantering och negativ miljöpåverkan.
Företaget Rena Hav tar nu hand om restprodukterna
direkt på industriområdet och gör biogas av
det. Biogasen omvandlas till elektrisk ström
och hetvatten som kan återföras direkt till
industrin. Dessutom renas processvattnet till en
reningsgrad som överstiger nuvarande rening.
De fasta kvarvarande resterna blir miljövänligt
KRAV-gödsel som bland annat ska användas av
det lokala lantbruket Klevs gård. I anslutning till
biogasanläggningen planeras även en landbaserad
fiskodling. Anläggningen producerar i första hand lax
men i reningsprocessen ingår även en algodling, ur
vilken kisel utvinns. Biogasprocessen visas i bild 3.
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Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

Mer information
» www.symbioscentrum.se

Det är viktigt att arbeta strategiskt för att
symbiosarbete ska bli framgångsrikt och för att
uppnå ekonomiska, sociala samt miljömässiga
fördelar. För att främja långsiktigheten är det
fördelaktigt om initiativen inledningsvis är småskaliga
för att senare växa i storlek. På så vis skapas tillit
och ett samarbete kring att göra något tillsammans.
Eftersom industriell symbios handlar om
samverkan, är fungerande kommunikationskanaler
och bra relationer viktigt. Andra framgångsfaktorer
och förutsättningar är att ha politiskt stöd, att arbeta
transparent, ha entreprenörsanda i kommunen,
bred teknisk kompetens och lokalkännedom. Vid
symbiosutveckling är det betydelsefullt att läsa av
regionens lokala situation och välja en nisch att
utveckla sitt nätverk inom. Andra framgångsfaktorer
är inställningen i kommunen och hos företagen samt
kunskapen om att designa och utföra projekt.
Den stora utmaningen är att gå från idé till
verklighet. Att skapa ett team som fyller den
kunskapsbank som behövs är därför betydelsefullt.
Andra utmaningar är den tidskrävande demokratiska
beslutsprocessen, att ha politiken med sig,
bristfällig miljölagstiftning samt riskerna med att
satsa på ny teknik. Industriell symbios stimulerar
och ibland även kräver olika typer av innovation.
Det innebär utveckling av nya tekniska system,
omorganisation av vissa andra stödsystem eller nya
ledningsstrukturer kan behövas.
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Tjänstebaserad möbelförsäljning
SKALA

Kinnarps lösning

Cirkulära hemmet

Kinnarps jobbar på flera fronter för att hålla
materialsvinnet så lågt som möjligt. Framför allt
har företaget en tjänstebaserad affärsmodell som
går ut på att hjälpa kunderna med att reparera,
renovera och uppdatera möbler så att de är i ett
önskvärt skick. Kinnarps säljer modulbaserade
möbler med god kvalitet, två förutsättningar för
att göra reparation och renovering ekonomiskt
lönsamt. Utöver det leasar de möbler som efter
leasingperioden är slut kan köpas ut av kunden.
Detta har visat sig lönsamt då det genererar intäkter
för arbete utöver möbelförsäljning. Kinnarps driver
även ett pilotprojekt där en ny affärsmodell testas:
att hyra ut möbler till företag. I denna affärsmodell
tas en månatlig kostnad från kunderna ut mot
att de förses med de möbler som de behöver.
Om företaget anställer fler kan mängden möbler
anpassas efter det ökade behovet. Kinnarps
framhäver olika monetära och praktiska fördelar med
sina tjänstebaserade lösningar i marknadsföringen
mot sina kunder.

BRANSCH
• Möbler

MODELL
• Produkt som tjänst
• Förlängd livslängd för produkt
• Förlängd livslängd för material

AFFÄRSMODELL
• Funktionsförsäljning via abonnemang
• Uthyrning

Bakgrund
Enligt uppskattningar från RISE slängs 500 000
ton möbler av privat och offentlig sektor varje år,
varav två tredjedelar kommer från företag och
offentlig sektor. De möbler som slängs är ofta
fortfarande funktionella, men även många gånger i
ett skick som gör att de inte längre kan användas.
Genom att med olika affärsmässiga och tekniska
lösningar ta tillvara på detta värde har IVL visat
att det finns stora potentiella monetära såväl som
miljömässiga vinster att göra.
För att möbler ska kunna ha lång livslängd, kunna
byta användare och vara del av olika cirkulära
affärsmodeller krävs att de tillverkas i god kvalitet
och designas för att enkelt kunna repareras och
uppdateras/renovering.
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Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

Tjänstebaserad möbelförsäljning är relativt
arbetsintensiv i jämförelse med traditionell
möbelförsäljning, där ansvaret för möblerna lämnas
till kunden. Kinnarps affärsmodell får kunder som
traditionellt sett hade slängt sina möbler att istället
byta dem mot andra vilket förlänger möblernas
livslängd. Med förlängd livslängd minskar behovet av
produktion i andra länder och samtidigt som behovet
av arbete lokalt ökar. Regioner kan därför tjäna på
denna typ av verksamhet då fler kan sättas i arbete.
Den förlängda livslängden innebär även ett minskat
behov av material och utsläpp vid produktion och
därmed en minskad miljöpåverkan. Potentiellt kan
även transportutsläpp från produktion minska,
men de kan även öka lokalt i samband med lokala
transporter.
Kinnarps uthyrningstjänst gör det möjligt för
företaget att skapa nära och långsiktiga relationer
till sina kunder. Företaget blir även starkt inom
vissa kundsegment, där miljöfokus är av hög vikt.
Kinnarps minskar även sina kostnader för inköp av
material, samt behov av material, vilket gör att en
given mängd material kan generera mer intäkter
än vid vanlig försäljning. I takt med att högre
hållbarhetskrav ställs på marknaden, till exempel vid
offentlig upphandling, kommer företag som Kinnarps
att ligga i framkant med att möta dessa krav.
För Kinnarps kunder finns ett flertal fördelar: till
att börja med kan de erbjudas flexibla lösningar,
de kan anpassa lösningarna efter ändrade behov.
Många företag vet till exempel inte hur många de
medarbetare de kommer att ha på ett par års sikt,
vilket gör att de köper för få eller för många möbler.
Vid tjänstebaserad försäljning kan detta enkelt
anpassas månad för månad. Kinnarps kunder får
även genomgående hjälp med möblering och kan
tack vare detta fokusera på kärnverksamheten.
Dessutom blir de belönade med bättre prestation i
hållbarhetsarbete och lägre priser på möbler än vid
traditionella inköp.

För att denna affärsmodell ska fungera i praktiken
krävs att både leverantörer och kunder genomgår
en attitydförändring kring hur man gör affärer.
Vilka system, vilka leverantörskedjor och hur värde
skapas skiljer sig från traditionell möbelförsäljning.
Det finns även en rad tekniska utmaningar kopplat
till hyreskoncept: hur man lagrar data om produkter,
sparar historik om möbler samt spårar dem är några
viktiga.
Specifik kunskap och kompetens om hur möbler
kan lagas är även viktigt. Den som lagar behöver
även känna till kvalitetskrav i offentliga rum, olika
certifieringar och rådande kemikalielagstiftning
samt lagstiftning för elektronisk utrustning vilket är
relevant när det till exempel gäller höj- och sänkbara
bord. Detta blir extra svårt när man jobbar med
återanvända möbler då deras historik kan vara
okänd.
En utmaning med denna modell är att
modulbaserade möbler kan vara dyrare att
producera än “engångsmöbler”. För att lyckas
med affärsmodellen krävs att en avvägning görs
där affärsmodellens fördelar överväger det höjda
priset på produkterna. Om denna affärsmodell ska
få ett ordentligt uppsving kan vassare kravställning
i offentlig upphandling vara ytterligare en drivande
faktor.

Mer information
» www.kinnarps.se
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Ge saker ett nytt hem
SKALA

Sellpys lösning

Cirkulära hemmet

Sellpy är Sveriges största e-handel och säljtjänst för
second hand-produkter och vill med sin affärsmodell
öka återanvändandet av användbara saker.
Företaget hjälper privatpersoner och företag att
sälja varor som de inte vill eller kan sälja själva och
hanterar hela försäljningsprocessen. Genom att göra
det lika enkelt att köpa och sälja second hand online
som det är att köpa nytt bidrar Sellpy till att öka
användningen av redan producerade saker.
Hantering och förädling av second hand-varor är
både kostsamt och tidskrävande att göra för en
enskild individ men genom att göra på det i stor
skala med många tekniska lösningar går det att
hitta en underliggande lönsamhet i försäljning
av second hand-varor även i lägre prissegment.
Genom att skapa en köpupplevelse kring second
hand online som är jämförbar med konsumtion
av nyproducerade varor möjliggör Sellpy även för
privatpersoner att handla second hand på ett tryggt
och bekvämt sätt. Sellpys intäkter kommer från
kommission på försäljning.

BRANSCHER
• Kläder
• Elektronik
• Hushållsartiklar

MODELL
• Förlängd livslängd

AFFÄRSMODELL
• Återbruk

Bakgrund
Konsumtion av kläder, elektronik och hushållsartiklar
står för mer än 15 procent av svenskarnas
växthusgasutsläpp och orsakar stora mängder
avfall. Varje år samlas till exempel i genomsnitt
12 kg elektronikskrot in per invånare i Sverige
(Naturvårdsverket).
Att prylkonsumtion får så stor miljöpåverkan kan
förklaras med två saker: dels att konsumtionen
till största delen är linjär och dels att antalet
användningar av olika produkter är väldigt
låg. Klädindustrin ger klara besked om detta:
ett plagg används i Sverige idag endast 7–10
gånger i genomsnitt och bara 1 procent av alla
plagg återvinns till nya. Ofta är det inte bristande
funktionalitet som orsakar beslut att lägga
saker i soporna. Detta leder till onödigt hög
konsumtionstakt och nyutvinning av material.

Sellpy har vuxit organiskt då säljtjänsten är en
lösning på ett problem som de allra flesta har.
Utöver det marknadsförs tjänsten genom reklam
på företagets bilar och lastcyklar som sköter
upphämtningen av varorna. Bolaget marknadsför sig
även på Facebook, Instagram, Google, Snapchat,
Pinterest, genom influencers, nyhetsbrev och med
fysisk reklam i till exempel tunnelbana och på bussar.
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Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

Sellpy har idag fler än 300 anställda, varav cirka 250
arbetar i den operationella delen av verksamheten
med att framför allt förädla varor. De flesta som
arbetar i den operationella delen är ungdomar och
en del även nyanlända. Denna affärsmodell har
därför potential att öka möjligheten för anställning
på regional nivå. Genom att möjliggöra för en ökad
cirkulering av varor minskar även regioners behov
av insamling och återvinning av kläder, textilier och
andra varor.
Sellpys kunder har genom att handla begagnat
istället för nytt sparat 8,2 miljarder liter vatten,
motsvarande 140 000 svenskars årskonsumtion,
och nästan 18 000 ton koldioxid, motsvarande 1 800
svenskars årsförbrukning. Vattenbesparingen görs
framför allt i textilproducerande länder där tillgång på
rent dricksvatten ofta är mer begränsad än i Sverige.
Hela Sellpys verksamhet vilar på en cirkulär
affärsmodell och utan den hade företaget inte
funnits. Jämfört med traditionell nätförsäljning
öppnas en marknad för kunder från andra segment.
Samtidigt finns potential att spara pengar på att
rationalisera bort inköp av nyproducerade produkter.
Genom att göra det enklare att köpa och sälja
second hand online möjliggör Sellpy för konsumenter
att dels tjäna pengar på sina gamla varor som
annars hade slängts, skänkts, eller legat hemma
och samlat damm. Möjligheten att på ett tryggt
och smidigt sätt handla second hand online leder
också till en stor ekonomisk besparing för många
och en enorm minskning av den enskilda individens
koldioxid- och vattenavtryck vilket leder till bättre
miljösamvete.

Efterfrågan på att sälja second hand har idag vuxit
sig väldigt stark, dock är efterfrågan på att köpa
second hand-produkter inte lika stor. Det leder
till ett utbudsöverskott av second hand-varor och
därmed låga försäljningspriser i förhållande till
nypriset. Ekonomiska incitament som ett HYBERavdrag ( https://spraktidningen.se/blogg/veckansnyord-hyberavdrag) till exempel skulle absolut öka
incitamenten för konsumenter att handla second
hand och på så sätt höja försäljningspriserna och
möjliggöra för ännu fler varor att säljas igen och igen.
Det saknas på många sätt förståelse från många
konsumenter kring hur mycket deras klädkonsumtion
påverkar deras koldioxid- och vattenavtryck. En
tydligare märkning på den miljömässiga kostnaden
vid köp av ett plagg eller vara hade uppmuntrat fler
att välja mer hållbara alternativ. Liknande märkning
finns idag för till exempel energianvändning för
vitvaror.

Mer information
» www.sellpy.se/sustainability
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Arbete med cirkulära möbelflöden
som håller länge och garanterar att produkterna
håller måttet. Företaget erbjuder även utformning
av arbetsplatser för att möblerna ska ge så hög
funktion som möjligt.

SKALA
Cirkulära hemmet

BRANSCH
• Möbler

Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

MODELL
• Förlängning av produkters livslängd

De mest uppenbara fördelarna för miljön är att med
en förlängd livstid på möbler minskar behovet av
material samt utsläpp kopplade till produktion. Då
produktionen av möbler ofta sker i andra länder
finns även en potentiell miljövinst genom minskade
transporter efter produktionen. Affärsmodellen kan
även skapa arbetstillfällen lokalt vilket är gynnsamt
på regional nivå.
Företag som Varubolaget har flera starka skäl
till varför kunder ska vända sig till dem. Lägre
produktpris och marknadsföring som hållbart företag
ger marknadsmässiga fördelar samtidigt som ett
mer unikt produktutbud skapar en nischmarknad.
Kunderna kan därmed konsumera unika möbler till
ett lägre pris med bättre klimatsamvete.

AFFÄRSMODELL
• Återbruk av offentlig inredning

Bakgrund
Enligt uppskattningar från RISE slängs 500 000 ton
möbler av privat och offentlig sektor varje år, varav
två tredjedelar kommer från företag och offentlig
sektor (Bolin L, Rex E, Røyne F et. al.)
The Swedish network of research institutes,
RISE, uppskattar även att renovering av möbler har
stor potentiell miljönytta, framför allt när det gäller
koldioxidutsläpp.
För att övergå till en cirkulär ekonomi krävs att
användningen av förnybara resurser ökar. Då många
branscher i framtiden blir beroende av biomassa är
det viktigt att den används effektivt. Idag är många
av de möbler som slängs fullt funktionella, så en
viktig del i att få biomassan att räcka är att använda
träprodukter och specifikt möbler så länge som
möjligt.

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas
Den viktigaste förutsättningen för att Varubolagets
affärsmodell ska fungera är att möblerna som
kommer in har tillräckligt hög kvalitet. Många gånger
är kvaliteten så låg att det inte är ekonomiskt
lönsamt att återbruka dem. Med högre krav på lång
livslängd på möbler och regleringar som gör det dyrt
att använda nyutvunna material skulle utvecklingen
drivas mot att behålla möbler längre i samhället. Det
skulle även skapa incitament för företag att tjäna
pengar på funktionen möbler snarare än att sälja
materialet.
För att Varubolagets affärsmodell ska slå igenom
storskaligt krävs även att normer och attityden till
konsumtion bryts. Konsumenter såväl som företag
behöver se det materiella värdet i de produkter de
konsumerar för att premiera lösningar som behåller
produkterna i samhället. Som företag behöver man

Varubolagets lösning
Varubolaget samlar in möbler med hög
materialkvalitet från andra företag och genomför en
uppdatering. Möblerna säljs sedan till andra företag
och offentlig verksamhet och företaget gör förtjänst
på arbetet med upprustningen. Varubolaget kan
konkurrera med traditionella möbel-försäljare genom
ett lägre inköpspris på produkterna, möblerna som
säljs kostar mellan 40 och 80 procent mindre än
motsvarande nya. För Varubolaget är det viktigt
att kunderna känner att de får kvalitetsprodukter
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idag veta var möbler med tillräckligt bra kvalitet kan
hittas och hur transporten av dem kan minimeras.
På regional nivå kan mycket möbler räddas genom
effektivare insamlingsprocesser. Genom att undvika
att möbler når återvinningscentralerna och istället
styrs mot en andrahandsmarknad kan deras värde
bevaras.

Mer information
» www.varubolaget.se
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Försäljning av ljus som tjänst
både upphandlare och företag förstår den andra
parten, något som idag inte är vanligt då nästan all
upphandling baseras på lägst pris.

SKALA
Cirkulära kommunen

BRANSCH
• Elektronik

Brightecos lösning

MODELL

Brighteco, före detta Tvåpunktett, är ett företag
med fyra anställda vars affärsmodell är att sälja
belysning som tjänst. Kunderna betalar månadsvis
för att Brighteco ska förse dem med fungerande
belysning. Detta innebär att Brighteco har kontroll
över vilka lampor och armaturer som används samt
även över energianvändningen. Som unikt exempel
har Brighteco lyckats vinna en funktionsupphandling
i Region Gävleborg, där nu företaget förser skolor i
Bollnäs med ljus under en tioårsperiod.
Alla armaturer som används är kasserade LCDskärmar, vars process visas i bild 1.

• Produkt som tjänst
• Förlängning av materialets livslängd
• Cirkulär upphandling

AFFÄRSMODELL
• Funktionsförsäljning via abonnemang
• Uppgradering

Bakgrund
Varje år samlas i genomsnitt 12 kg elektronikskrot
in per invånare i Sverige. Av detta är det endast en
liten del som återvinns, mellan 10 och 15 procent
(Nyteknik). Något som slängs mycket är tv- och
datorskärmar, runt 550 000 datorskärmar slängs
varje år och därtill ett stort antal tv-skärmar. Det
finns stor potentiell miljönytta i att samla in och
återanvända eller återvinna dessa, då de innehåller
material som i framtiden kan bli svårare att få tag på
och produktionen av dem innebär stora utsläpp.
En av de största användarna av elektronik är
offentlig sektor, där det finns stor potential i att
påverka hur mycket elektronik som används
genom att ändra upphandlingsprocesserna. En i
praktiken relativt outforskad metod för att minska
användningen av elektronik och den energi
som krävs under dess användning är cirkulär
upphandling. Genom att ställa krav på hur elektronik
upphandlas, till exempel genom att premiera
funktion över pris, kan mängden material och energi
minska. Ett exempel där cirkulär upphandling spelar
stor roll är vid inköp av ljus, där man istället för att
upphandla lampor kan upphandla funktionen ljus.
Detta brukar ibland kallas funktionsupphandling.
För att vinna en sådan upphandling krävs att

Bild 1 - Hantering av LCD-skärmar
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Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

Att upphandla cirkulärt beskrivs ofta som en av den
cirkulära ekonomins lösningar på miljöproblemen,
men har sällan praktiserats i Sverige. Brighteco har
fått stor uppmärksamhet och används detta exempel
rätt kan det även skapa uppmärksamhet till regionen
och få fler regioner kan ta efter. Hur företagets
lyckade upphandling gick till finns beskrivet och
är något alla kan ta del av (Sveriges Offentliga
Inköpare).
En miljömässig fördel med denna affärsmodell är
att Brighteco kan använda avyttrade plattskärmar
som annars hade skrotats. En annan är att
ljusanvändningen kan anpassas efter kundernas
behov och på så sätt spara energi. Detta leder
till mindre material- och energianvändning över
produktens livscykel.
För Brightecos kunder är denna lösning bekväm:
När en lampa inte fungerar som den ska skickas
någon ut för att rätta till problemet, vilket gör att
kunderna kan fokusera på andra saker. En annan
viktig fördel är att Brighteco anpassar ljusstyrka
och ljustyp efter kundernas behov så att de får en
behaglig arbetsmiljö. För Brighteco hämtas delar
av lönsamheten i att spara pengar på att använda
färdiga produkter istället för att producera nya.
Eftersom betalningen sker månadsvis finns stor
potential att tjäna pengar över tid då företaget kan
skapa förtroende hos sina kunder.

Det kanske viktigaste för att den här affärsmodellen
ska fungera i stor skala är att offentlig sektor börjar
ställa krav på att företagen levererar så mycket
funktion per enhet miljöpåverkan som möjligt istället
för att upphandla företag med billigast lösning.
För att det ska ske krävs mer samarbete mellan
upphandlare och företag. Utöver detta krävs en
attitydförändring från både företag och konsumenter,
företag behöver se värdet i att sälja funktion och
kunder, oavsett om det gäller offentlig eller privat
sektor, se värdet i detsamma. Företag som anammar
denna affärsmodell behöver även arbeta aktivt
med att hitta innovativa lösningar på hur elektronik
återanvänds, där specifik teknisk kompetens kan
vara nödvändig.
På en politisk nivå skulle högre skatt på avfall
och nyproducerade material automatiskt skapa
incitament för företag att använda sig av den här
typen av affärsmodell.

Mer information
» www.tvapunktett.se
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Försäljning av elektronik som tjänst
SKALA

3stepIT:s lösning

Cirkulära kommunen/Regionen

3stepIT köper och säljer begagnad IT-utrustning
och tillhandahåller flexibla lösningar för: finansiering,
administration och återtag av IT-utrustning, det vill
säga de komponenter som utgör grunden för bra
livscykelhantering. Med livscykelhantering menar
3step IT den process som syftar till att möjliggöra
utbyten innan IT-utrustningen ger ett negativt värde
för organisationen. Utrustningen som tas tillbaka
av kunden vid hyresperiodens slut transporteras till
3stepIT:s säkerhetsklassade processanläggning.
Defekta enheter repareras och all utrustning raderas
på information innan den slutligen görs i ordning
för vidareförsäljning. Livslängden förlängs genom
återanvändning och på så sätt skapas betydande
miljövinster.
Livscykeltjänsten riktar sig till organisationer med
hög volym av IT-klienter som vill standardisera sin
hårdvaruplattform istället för att köpa teknik för
teknikens skull.

BRANSCH
• Elektronik

MODELL
•
•
•
•

Design för cirkularitet
Produkt som tjänst
Förlängning av produktens livslängd
Förlängning av materialets livslängd

AFFÄRSMODELL
• Mekanisk återvinning

Bakgrund
Varje år samlas i genomsnitt 12 kg elektronikskrot
in per invånare i Sverige. Av detta är det endast en
liten del som återvinns, mellan 10 och 15procent.
Mer än en halv miljon datorer slängs årligen, delvis
på grund av att många privatpersoner och företag
inte tror att det finns något andrahandsvärde i deras
IT-utrustning, det vill säga att den är förbrukad och
bör slängas. Dagens linjära användning av elektronik
kräver bland annat nyutvinning av svårbrutna
material och skapar höga produktionsutsläpp.
Om återanvändningen kunde öka skulle
miljöbelastningen kunna minska drastiskt: att tillverka
produkter från återvunnen aluminium innebär
upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp än om
produktionen baseras på jungfruliga ämnen.
I en undersökning framtagen av Novus (2018)
konstateras att ”it-utrustning skrotas helt utan
reflektion”. Vem som ansvarar för begagnade
datorer och mobiler inom ett bolag är ofta otydligt,
en snabb lösning blir därför skrotning. En anledning
till att IT-utrustning inte cirkulerar är även risken att
känslig information läcker ut. Genom att reflektera
över vad som görs med färdiganvänd IT-utrustning
och lösa ovanstående problematik finns både stora
miljömässiga och ekonomiska vinster att hämta.
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Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

3stepIT minskar med sin återtagslösning behovet av
nyutvunna material och kan på så sätt tillhandahålla
samma funktion som traditionella affärsmodeller
med mindre miljöbelastning. Minskade
koldioxidutsläpp vid produktion från nytillverkning
och användning av ändliga material är två viktiga
fördelar med denna affärsmodell. Men företagets
kunder har mer än miljönytta att vinna på denna
lösning. De kan både spara tid och pengar på att
låta 3stepIT sköta IT-utrustningen och fokusera på
kärnverksamheten. De får även bättre kontroll över
vad som händer med deras begagnade IT-produkter,
det vill säga ingen risk att viktig data läcker ut. Ur
mark-nadsföringsperspektiv kan de visa sina kunder
att de har en grön inställning när det kommer till IT.
3stepIT kan i sin tur dra fördelar ur sin affärsmodell
då de på ett kostnadseffektivt sätt kan förse
sina kunder med funktionell elektronik, samtidigt
som abonnemangsmodellen gör att långsiktiga
samarbeten med säker inkomst från sina kunder kan
skapas.

För att denna affärsmodell ska vara användbar krävs
både en fungerande infrastruktur, kunskap om och
förståelse för hur data kan raderas på ett säkert sätt
samt praktisk förståelse för hur man tjänar pengar på
att sälja elektronik som tjänst. Ny teknik med många
ämnen och avancerad elektronik kräver anpassade
processer för att förlänga produkternas livstid och få
ut dem på andrahandsmarknaden.
För att fler företag ska anamma liknande
affärsmodeller krävs en förståelse för att det finns
pengar att tjäna på att sälja vidare använd ITutrustning istället för att skrota den. Det krävs dock
en attitydförändring hos företag som i dagens
läge skrotar fullt fungerande utrustning i förtid.
Attitydförändringen kan delvis skapas genom
att öka förståelsen för att det finns alternativa
konsumtionssätt och vara tydlig med vilka dessa är.
På grund av att produkterna skickas till ett
centrallager finns risk för att transporter förtar
miljönyttan med affärsmodellen. Genom att minska
transportsträckan, skicka mycket elektronik åt
gången och prioritera transportslag med lägre
utsläpp finns dock god potential att hålla utsläppen
på lägre nivå jämfört med att köpa nya produkter
som ofta fraktas långväga.
På en politisk nivå skulle högre skatt på avfall
och nyproducerade material automatiskt skapa
incitament för företag att använda sig av den här
typen av affärsmodell.

Mer informtion
» https://se.3stepit.com
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Erbjuda kunderna kläder
med minimal miljöpåverkan
SKALA

Houdinis lösning

Cirkulära hemmet

Houdini har sedan sin start en verksamhet förankrad
i hållbarhet och arbetar på bred front med olika
cirkulära affärsmodeller. Med grund i kläder som ska
hålla länge jobbar företaget även aktivt med att hitta
hållbara material och alternativa sätt att sälja kläder
på för att minska kläd-industrins miljöpåverkan.
Kläderna tillverkas delvis av kemiskt återvunnet
material och man testar även komposterbara
material. Tack vare att fokus är på att tillverka kläder
som håller länge kan Houdini även hyra ut vissa
plagg och ta betalt för den tid de används. När
plaggen inte längre håller en viss standard säljs de
vidare och de kläder som är för dåliga för det syftet
blir kemiskt återvunna.
Houdini arbetar både med syntetiska material
och med naturmaterial men är noga med att
inte blanda dem. Detta gör att de lättare kan
återanvändas eller återvinnas, då ingen process
krävs för att separera materialen till olika kretslopp.
Polyester kan återvinnas till ny polyester medan
naturmaterial som ull eller träfiber kan gå tillbaka in i
sitt naturliga kretslopp, där materialen är rena nog att
komposteras.
Houdini vill inspirera kunder/användare till att vara
en del av lösningen i stället för att bidra till problemen
och lyfter alternativ till vanlig konsumtion med
snabba modeväxlingar. Företaget försöker också
påverka genom att inspirera kunder/användare till
att öka livslängden på plagg genom information om
hur man sköter om sina plagg samt hur man kan
laga dem om något går sönder. Houdini lyfter också
hållbara sätt att få uppleva äventyr där fokus ligger
på att resa hållbart och att ta sig fram i naturen för
egen maskin.

BRANSCH
• Kläder

MODELL
• Design för cirkularitet
• Förlängning av produktens livslängd
• Förlängning av materialets livslängd

AFFÄRSMODELL
•
•
•
•
•

Design med förnyelsebara material
Slow fashion
Uthyrning
Återbruk
Återvinning

Bakgrund
Klädindustrin är en av
de mest miljöbelastande
industrierna, globalt står
den för 8 procent av
världens koldioxidutsläpp
och på grund av infärgning
av kläder 20 procent av
alla vattenföroreningar.
Dessa problem skulle
kunna minskas med en mer cirkulär användning
av kläder: ett plagg används idag i Sverige i snitt
endast 7–10 gånger och bara 1 procent av alla
plagg återvinns till nya. Det tillverkas idag dubbelt så
många plagg som för 15 år sen, men de används
bara hälften så många gånger. För att minska
miljöpåverkan krävs kläder med längre livslängd
vilket minskar behovet av nya plagg, samtidigt kan
smart användning av biologiska material vara en del
av lösningen. Ett problem är att kläder ofta tillverkas
av blandade material vilket försvårar en lönsam
återvinningsprocess. För att detta ska vara möjligt
krävs att biologiska och tekniska material separeras.

51

F Ö R E TA G S C A S E – H O U D I N I

Fördelar för miljön
och de olika aktörerna

Utmaningar och förutsättningar
för att lyckas

Houdinis affärsmodell har flera potentiella
miljömässiga fördelar. Genom att designa och
använda materialen i plaggen efter flera av cirkulära
ekonomins principer minskar behovet av nya
kläder och därmed material samt möjliggör en
regenerativ hantering av de plagg som är gjorda av
biologiska material. Detta leder i sin tur till minskade
produktionsutsläpp och mindre vattenföroreningar.
Företagets profilering inom friluftskläder gör
även att fler användare uppmuntras att upptäcka
naturen och skapar incitament att värna om den.
Tillverkningsprocessen, som i högre utsträckning är
lokal än traditionell klädtillverkning, har inte bara en
potentiell miljönytta utan kan även skapa jobb lokalt
vilket är fördelaktigt för glesbefolkade regioner.
Houdini får mycket uppmärksamhet tack vare sin
profilering och marknadsföring som hållbart företag.
En fördel med frikopplingen från ökat resursuttag
är att företaget blir mindre berört av svängningar
i priset på material. Konsumenter som handlar
Houdinis produkter får kläder av god kvalitet som är
anpassade för att användas i vardagen. De får även
en garderob som är anpassad för funktion så de
behöver färre plagg och kan samtidigt njuta av det
naturen har att erbjuda med bättre klimatsamvete.

Några förutsättningar för Houdinis affärsmodell är
teknik som gör det möjligt att kemiskt återvinna
kläder till ett konkurrenskraftigt pris. Idag finns viss
kemisk och mekanisk återvinning av kläder, men
för att den ska slå igenom krävs förfinad teknik och
styrmedel som gör metoden ekonomiskt fördelaktig
gentemot linjär klädproduktion.
För att uthyrning av kläder ska fungera krävs
även viss infrastruktur. De attitydförändringar som
är viktigast för Houdinis affärsmodell gäller även
uthyrningen av kläder. Där krävs att konsumenter
vänjer sig vid tanken att de inte behöver äga
plagg. För företag gäller det att se värdet i hållbart
företagande och den potentiella ekonomiska vinst
som kan göras.
En miljömässig risk uppstår vid uthyrning av plagg,
där miljövinsten med att minska materialbehovet
riskerar ätas upp av frakten från och till butik samt
ökat behov av tvättning.

Mer information
» Environmental impact of textile fibres
»
»
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– what we know and what we don’t know.
Measuring fashion. Environmental Impact of the
Global. Apparel and Footwear Industries Study.
Naturvårdsverket, 24 maj 2019, Textilkonsumtion
per person i Sverige

Informanter
Informationsinsamlingen om hur åtta regioner arbetar med utveckling, goda erfarenheter
och exempel, samt utbildningsbehov gjordes december 2019–februari 2020.
Intervjuerna skedde personligen och över Skype och samtalen kretsade kring det
som har fungerat bra i respektive region och hur de goda erfarenheterna kan
appliceras på cirkulär ekonomi. Ett antal företag intervjuades också,
för att förstå hur material cirkulerar i deras verksamheter och hur det går
att få en god ekonomi i en cirkulär affärsidé.
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