
CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER
Hur forskning kring cirkulär affärsmodellsinnovation kan 

stärka svensk industri till att bli hållbart lönsam
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Följande rapport är en sammanställning av diskussioner och slutsatser från RI.SE struktur-
projekt Cirkulära Affärsmodeller som genomförts under 2013-2014. Under projektet,har 
Viktoria Swedish ICT, Innventia, Swerea IVF och SP samverkat för att skapa en gemensam 
bild av hur principer för en cirkulär ekonomi, och specifikt cirkulära affärsmodeller, kan bli 
ett framtida forskningsområde.  Där RI.SE instituten genom kompletterande forskningskom-
petenser och samverkan skulle kunna erbjuda svenska industriföretag en samlad spetskom-
petens. Projektet har letts av Viktoria Swedish ICT .
 
Rapporten skrevs av Jesse Fahnestock (SP), Thomas Nyström (Viktoria ICT), Per Kilbo (Swerea 
IVF), och Mikael Lindström (Innventia).

Vi vill tacka RI.SE för möjligheten att utveckla våra respektive instituts strategiska förmågor 
till samverkan inom ett högaktuellt och angeläget forskningsområde.
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Sammanfattning

De interrelaterade hållbarhetsutmaningarna – den globala uppvärmningen, överutnyttjan-
det av ekosystemtjänster, konkurrensen om ändliga resurser – har drivit ett fundamentalt 
ifrågasättande av den nuvarande linjära ekonomiska modellen. Bland de få alternativ som 
kan vara ekonomiskt attraktiva och långsiktigt hållbara är den Cirkulära Ekonomin, en 
modell där biologiska material återförs till biosfären och tekniska material cirkulerar med 
så liten degradering som möjligt. 

En övergång från dagens ”linjära” (så kallade ”take-make-waste”) ekonomi till en cirku-
lär ekonomi kräver förändringar av konsumentbeteende  och samverkan mellan samhälle 
(policy) och industri. Den centrala innovationen som knyter ihop dessa förändringar är nya 
cirkulära affärsmodeller.

I cirkulära affärsmodeller kan en förändrad industriell logik skapas genom att affärs- och 
designlogiken samspelar på nya sätt som skapar värde för företag, kunder och med 
potential till kraftigt minskad miljöpåverkan genom effektivare resursutnyttjande. Om den 
cirkulära ekonomin ska komma till stånd måste framgångsrika cirkulära affärsmodeller 
och produkter designade för optimala flöden komma ut på marknaden, och genom sin 
framgång driva industriella värdekedjor mot slutna materialflöden. Design av produkter 
för cirkulära flöden blir en central komponent i ett cirkulärt system då upp till 80% av en 
produkts miljöpåverkan blir låst i designfasen. Detta tankesätt utmanar dagens designlogik 
som i huvudsak fokuserar på försäljningsögonblicket och med ett planerat åldrande som 
ger få incitament för och möjligheter till värdebevarande. 

Cirkulära affärsmodeller har stor potential att bevara värdet från ursprungliga resurser som 
råmaterial, komplexa processer och design genom till exempel återtillverkning, återbruk, 
och funktionsförsäljning. Sådana modeller kan i teorin ge företag fördelar som kostnads-
besparingar, starkare kundrelationer, och bättre positionering gentemot lågpriskonkurrens. 
Trots detta ser man idag få exempel på marknaden. De mest framstående finns inom busi-
ness-to-business nischer och har i många fall haft en begränsad påverkan i sina värdeked-
jor. Barriärerna har identifierats bland kontextuella systemfaktorer som organisationsdrift, 
produktion och design, logistik och kundbeteende.

För att komma över barriärerna behövs riktade forsknings- och innovationsinsatser. Många 
relevanta forskningsprojekt pågår idag inom t.ex. innovationssystem, tjänsteinnovation, 
produktutveckling, materialteknik, industriell teknik, miljö- och systemfrågor, men de har 
aldrig samlats och integrerats med den cirkulära ekonomin som målbild. Framgångsfaktorn 
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för dessa FoI aktiviteter kommer att vara en bred tillämpbarhet för de företag som under-
söker nya affärsmodeller. Genom att ta cirkulära affärsmodeller som integrerande koncept 
kan man dra ihop kritiska kunskapsområden och på sikt börja skapa ny, transdisciplinär 
forskning som påskyndar en industriell omställning till en cirkulär ekonomi.

Med sin placering mellan industri, akademi och den offentliga sektorn är den svenska insti-
tutssektorn väl positionerad för att stimulera en sådan rörelse. Institutens kompetenser och 
nära kontakt med industrin kan användas för ett kunskapssamlingsinitiativ som blandar in 
nyckelaktörer från flera sektorer. Ett komplement till initiativet skulle vare ett demonstra-
tionsprojekt där ett materialflöde på en viss nivå1 sluts  genom att skapa en ny affärsmo-
dell tillsammans med tillverkare, säljare, konsument/användare och diverse faciliterande 
aktörer. Inom detta projekt har offentligt möbelköp på regionsnivå identifierats som ett 
möjligt tillämpningsområde för att samla en sådan aktörsgrupp med gemensamt intresse i 
cirkulära affärsmodeller.

1 Nasr, N., & Thurston, M. (2006). Remanufacturing: A key enabler to sustainable product sys-

tems. Rochester Institute of Technology
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Den cirkulära ekonomin är tänkt som en lösning på en mångfaldig hållbarhetsutmaning. 
Imperativet att ställa om dagens ekonomi är en av flera drivkrafter som kan bidra till kon-
ceptets förverkligande.

Cirkulär Ekonomi – bakgrund och nuläge
Visionen om hur ett traditionell linjärt flöde av resurser i ett industriellt produktionssystem 
(ofta beskrivet som ett ”take–make-waste” system) skall kunna övergå till ett cirkulärt 
flöde av material drivet av en tjänstebaserad ekonomi benämns ofta som ”den cirkulära 
ekonomin”. 

Principerna för en cirkulär ekonomi har sitt ursprung i systemteori och industriell ekologi 
och utvecklades framförallt under 1970-talet av bl.a Walter Stahel m.fl. utifrån begreppet 
Cradle to Cradle2  med inspiration av hur natursystem är uppbyggda och cirkulerar mate-
rial och hur detta kan appliceras i ett ekonomiskt system. De ursprungliga principerna har 
sedan förgrenats till olika forsknings- och tillämpningsområden. Ett exempel är Industriell 
Ekologi, där människans industriella system byggs upp utifrån natursystem där principerna 
tillämpas för att skapa industriell symbios ett annat är det tillämpade och kommersiellt 
fokuserade Cradle to Cradle®  som har kommit att  förknippas med design av konsument-
produkter, uppdelade i  s.k. tekniska och biologiska näringsämnen. Företrädare för tilläm-
pade cradle to cradle principer (C2C) t.ex. EPEA i Tyskland3  har sedan 1990-talet utvecklat 
metoder och certifiering  i samarbete med en lång rad tillverkande företag där C2C-prin-
ciperna implementerats i olika grad inom utbildning, samhällsutveckling, industri, konsu-
mentprodukter och byggnader. Matttillverkarna Interface och Desso och kontorsmöbelfö-
retagen Herman Miller och Steelcase har lång erfarenhet av att i olika grad implementera 
C2C-principerna för sina produkter. Dock har de inte lyckats förändra sina affärsmodeller. 

En aktör som med stort medialt genomslag och industriellt intresse driver CE frågorna 
sedan ett antal år är Ellen MacArthur Foundation (EMF)4. EMF har sedan starten i Storbri-
tannien 2010 lyckats samla centrala aktörer inom forskning, näringsliv och samhälle och 
arbetar intensivt med kunskapsbyggande, kunskapsspridande och att skapa industriellt 
intresse för CE frågorna. EMF har gett ut ett antal rapporter där man påvisar en stor eko-
nomisk potential som en omställning mot en CE kan innebära i Europa5 och man arbetar 
med målet att samla 100 tillverkande företag för att bygga en gemensam läroplattform 
för CE frågor utifrån de olika industriaktörernas förutsättningar och möjligheter, men även 

Introduktion: 
Drivkrafter för en Cirkulär Ekonomi

2 Stahel, W. (1981), Jobs For Tomorrow: The Potential for Substituting Manpower for Energy 
(New York: Vantage Press).
3  http://epea.com/en/content/cradle-cradle%C2%AE
4  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/
5  http://www.ellenmacarthurfoundation.org/business/reports
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med att utveckla gemensamma indikatorer mm. Svenska företag som deltar är bland annat 
IKEA, HM och Ragnsells.

EMF utgår ifrån både Walter Stahel och de kommersiella Cradle to Cradle aktörerna och 
beskriver en cirkulär ekonomi där biologiska material återförs till biosfären och tekniska 
material cirkulerar inom ekonomin med så lite degradering som möjligt.6  Den är designad 
för att maximera resurseffektivitet under flera kretslopp och därigenom minska läckage 
från traditionell deponering, förbränning, osv. En optimerad cirkularitet ger möjlighet att 
uppnå resurseffektivitet som är mycket mer långtgående än vad som är möjligt i linjära 
modeller, där aktörer effektiviserar verksamhet utan hänsyn till möjliga läckage och ”re-
bound” effekter i systemet.

På konferensen Resource7  i London i Mars 2014, som marknadsförde sig som den  största 
specifika konferensen kring cirkulär ekonomi med ambition att knyta ihop en hel värdeked-
ja, gavs överblick över olika pågående och planerade aktiviteter inom området. Konferen-
sens fokus var hur tillverkande industri och dess värdekedjor  skall kunna dra nytta av den 
cirkulära ekonomins principer. Ett antal representanter för multinationella företag som tex 
Marks & Spencer, Kingsfisher, Toyota, Akzo Nobel, Cisco m.fl . vittnade om hur de idag ser 
nytta med hållbarhetsarbete ochskapande av cirkulära flöden för sina produkter och att de 
ser positivt på att öka omfattningen framöver. I merparten av presentationerna och debat-
terna användes begreppet affärsmodell och vikten av att utveckla alternativa affärsmodel-
ler som kan fånga värdet av nuvarande resurser i företagens materialflöden. De deltagande 
företagens exempel på aktiviteter för att sluta sina materialflöden var dock spridda mellan 
allt ifrån materialåtervinning av specifika materialströmmar i t.ex. fordonsprodukter till 
återtillverkning, återanvändning  och i vissa fall kombinationer av funktionsförsäljning och 
bibehållet ägande tex hos Kyocera som likt Xerox tillhandahåller funktionsförsäljning av 
kopieringsmaskiner.  

Kombinationen funktions/prestationsförsäljning och hur kunders och användares behov 
kan lösas med mindre resursåtgång återkom ständigt i paneldiskussioner som ett mål att 
sträva efter, liksom de olika barriärer som finns för att nå dit t.ex höga kostnader för pro-
dukthantering i returlogistik, kannibaliseringsrisker, kundacceptans, tillit mm. Svårigheter-
na med och nödvändigheterna av beteendeförändringar diskuterades i ett flertal paneler. 

6  Ellen MacArthur Foundation 
7 http://www.resource-event.com/about
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Generellt i diskussionerna gjordes ingen skillnad på olika grad av resurseffektivitet mellan 
att tex materialåtervinna jämfört med att återanvända. Här finns en uppenbar risk att 
cirkulär ekonomi enbart handlar om att skapa effektiv materialåtervinning när det handlar 
om en betydligt större omställning av hela samhällsekonomin. Även om begreppet affärs-
modell användes i de flesta presentationer definierades inte detta närmare utan likställdes 
med betalningsmodeller.

Ett antal statligt finansieradeoch NGO-drivna forskningsprojekt redovisades där ett flertal 
hade tonvikt på designens roll i ett förändringsprojekt, t.ex där The Royal Society for the 
encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA)s forskningsdel driver projektet  
The Great recovery som startade 2012 med syfte att utbilda designkåren i Storbrittanien. 
Utgångspunkten är ”Waste is design gone wrong”, där målet är en ökad resurseffektivitet 
av de 540milj ton produkter och material som förs in i den engelska ekonomin där man 
uppskattar att endast117milj ton materialåtervinns. Projektet har identifierat fyra olika ak-
tivitetsnivåer; design för lång livslängd, tjänster, återanvändning och materialåtervinning. 
Resultat och erfarenheter från the Great recovery projektet har vidareutvecklats genom ett 
antal pågående fallstudier inom olika företag och organisationer.
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Hållbarhetsutmaningen
Att den globala ekonomin idag är beroende på ändliga resurser råder inga tvivel om men 
ekonomins kapacitet att svara på den ändligheten genom prissignaler är mindre säker och 
mer kontroversiell. Många modeller pekar på drastiska konsekvenser av en fortsättning på 
dagens bana.8  Att förnybara resurser också är under ökande press från mänskliga aktivite-
ter är också ett etablerat faktum.9  Ekoystemens kapacitet att agera som sänkor och tjän-
steleverantörer börjar degraderas och har nu blivit en viktig politisk fråga, särskilt kopplad 
till växthusgaser och den globala uppvärmningen.10 Klimatkrisen och råvaruförbrukningen 
är kopplad – till exempel kommer 60% av fotavtrycket från IKEAs möbler från råvarufasen. 
Motsvarande siffra för nylonmattor är 73%.11   För ”aktiva” produkter är däremot CO2-av-
trycket till största delen beroende på energiförbrukningen.

En oreglerad ekonomi måste möta dessa utmaningar genom priseffekter som skapar inci-
tament, antingen för utveckling och spridning av nya tekniker eller för minskad förbrukning 
av prissatta resurser. Det finns dock ingen garanti att prissignaler räcker till – övergången 
från en teknik/resursbas till en ny kan vara turbulent men ändå misslyckas totalt. Ännu mer 
problematiskt är det att många resurser/ekosystemtjänster inte är prissatta och sannolikhe-
ten att de överutnyttjas är därför stor.

Man kan konstatera att en stor drivkraft för denna situation är dagens “linjära” ekono-
miska modell. Kortfattat bygger en stor del av den ekonomiska aktiviteten  på möjligheten 
att extrahera/utnyttja ’jungfruliga’ naturliga resurser och slänga/släppa ut restprodukter. 
Värdet och välståndet skapas mellan dessa och kostnader som uppstår vid ändpunkterna 
är jämförelsemässigt oväsentliga. Att möta hållbarhetsutmaningen med en sådan modell 
kräver en stor politisk vilja och förmåga att prissätta och reglera aktiviteter genom hela 
ekonomin. Det är precis den utmaningen som ligger i centrum för det globala agerandet 
mot klimatförändringar, och trots fortsatt misslyckande där kommer likadana insatser att 
behövas inom andra områden om en omställning till ett hållbart samhälle ska lyckas.

 8 Limits to Growth

 9 WWF Living Planet Report
 10 Millennium Ecosystem Assessment, Planetary Boundaries, IPCC, etc
11 Environmental Building News, http://www.buildinggreen.com/auth/article.cfm/2011/3/30/Em-
bodied-Carbon-Measuring-How-Building-Materials-Affect-Climate/?utm_source=BuildingGreen.
com+Bulletin&utm_campaign=345b5f92ce-BG_Bulletin_M_206_EBN3_31_2011&utm_medi-
um=email&mc_cid=345b5f92ce&mc_eid=8891f5e9c4
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Politiska styrmedel och trender i samhället
De följande avsnitten tittar på policy åtgärder och andra politiska prioriteter – utöver miljö 
och hållbarhet – som kan vara en del av en omställning mot en cirkulär ekonomi.

Konkurrenskraft
En möjlig drivkraft inom Sverige och andra utvecklade ekonomier är hotet från lågpriskon-
kurrenter. Många tillverkande industrier har under de senaste decennierna börjat tappa 
marknadsandelar till konkurrenter med andra kostnadsstrukturer, oftast baserade på billig 
arbetskraft men även andra faktorer som billigt kapital, tillgång till råvaror osv. De företag 
som har lyckats möta konkurrensen har ofta hittat sätt att nischa eller differentiera sig med 
produkter, produktionsmetoder och kunderbjudande där värdet inte är lika beroende på 
inputfaktorernas kostnad. Vid första blick ser det ut som cirkulära affärsmodeller baserade 
på tjänst/funktionsförsäljning, återtillverkning och uppgradering kan har en differentie-
ringseffekt och hjälpa företag flytta uppåt längs värdekedjan. Konceptuellt ska alla dessa 
affärsmodeller förbättra bevarandet av det värde som skapas genom design, integration 
och komplexa processer som är svåra att konkurrera med. Hoppet är att företag kan fånga 
detta värde i omgångar när deras produkter/komponenter lever flera livscykler och att 
intäktsökningen skulle blir större (och mer försvarbar) än de kostnadsbesparingar som 
konkurrenterna kan uppnå.

Innovationsförmåga
Innovationsförmåga är en viktig del av industriell konkurrenskraft, men har också ett 
värde för ett dynamiskt samhälle som vill förnyas. Den cirkulära ekonomin kräver en syn 
på innovation på systemnivå som integrerar organisationer, processer, teknik, och deras 
kontextuella system. 

Fler arbetstillfällen
Den faktiska påverkan av olika ekonomiska modeller på sysselsättningsgraden är högst 
osäker och det har gjorts eller pågår lite forskning fram till  idag. Men ett ökat fokus på 
produkt- och tjänstesystemsutformning inom en cirkulär ekonomi kommer att kräva nya, 
höga kompetenser och framförallt samverkan mellan existerande kompetenser. Tex krävs 
det ofta högre kompetens för att återtillverka komplexa industriprodukter jämfört med 
traditionell montering i löpande produktion. Policyåtgärder som stöttar en cirkulär ekono-
mi kommer förmodligen att flytta skatter mot råvaror och incitament mot arbete som kan 
skapa incitament för mer personalintensiva aktiviteter som t.ex. reparation och underhålls-
tjänster mm.
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Ett nytt konsumtionsbeteende
Ytterligare en drivkraft kommer från kunderna, som i vissa marknader och nischer har 
börjat efterfråga:

• Tillgång till återbruk: Delning är en trend som drivs av virtuell interaktion och har 
påverkat fysisk konsumtion sedan länge, där tex  andrahandsmarknaden på nätet via 
aktörer som Blocket, Tradera mfl står för en ökande del av samhällets ekonomiska 
aktivitet.  Den marknaden märks av inom t.ex. möbelsektorn och fler och fler stora 
kapitalvaror säljs nu på eBay, Blocket.se och craigslist.com, osv. 

• Flexibla lösningar för att få enkel tillgång till högkostnadsprodukter via ”tjänst”  istäl-
let för fysisk produkt, t.ex. bilpooler, jämför tex med hyresfastigheters  gemensamma 
tvättstugor.

• Business-to-Business (B2B)-arrangemang där kapital- och teknikriskerna är kvar hos 
tillverkaren/leverantöreren, t.ex. tjänstekontrakt för flygmotorer, anläggningsdrift osv.

• Produkter och tjänster med så lågt ekologiskt fotavtryck som möjligt.
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Policyåtgärder 
En Cirkulär Ekonomi (CE) skulle gynnas av, och kan delvis drivas av, de politiska åtgärder 
(priser, regler, osv) som används för att öka resurseffektivitet och minska miljöskador inom 
den linjära ekonomin. Dessa incitament och krav samt rena marknadsdrivna priseffekter 
kan leda till ökad cirkulering av material. Men sådana effekter är idag begränsade, och 
svåra att spåra genom flera logisistka system.  Ändå kan man konstatera att återbruk/åter-
tillverkning av produkter ger de största miljövinsterna, förutsatt att energiförbrukningen 
under användningsfasen inte dominerar. Trots det är materialåtervinning viktigt och för 
vissa materialslag finns en hög grad av cirkularitet. Tex stål inom byggnadssektorn som 
i vissa länder cirkulerar med en halt av 93% återvunnet material.  Men givet långa livs-
längder och ökande efterfrågan är även detta helt otillräckligt för att bromsa produktens 
miljöpåverkan. I de flesta återvinningssystem finns det mer väsentligt läckage; en uppskatt-
ning från Swerea IVF är att 60% av materialet i återvinning cirkuleras tillbaka till ekonomin 
efter sitt första varv.13 

Dagens insatser och de medel som tillämpas för att skapa ekonomiska incitament är med 
all sannolikhet otillräckliga för att driva en omställning mot en cirkulär ekonomi, eftersom 
att de inte kommer att kunna driva en slutning av materialflöden. Genom återtillverkning, 
återbruk och tjänstefiering kan man däremot nästan eliminera behovet av nya materialin-
puts. Sådana lösningar kräver omorganiseringar i produktion, leveranskedjor och kundrela-
tioner – kortfattat nya affärsmodeller – som är komplexa och långtgående och som kräver 
innovation inom industri utöver att drivas av enkla signaler som priser, standarder osv.

Mer sofistikerade policyinsatser kring cirkulär ekonomi har till olika grad implementerats 
i nationella regelverk i Tyskland och Japan där strategin för en ”Sound Material Cycle 
Society” har drivits sedan 2008. Kina har sedan 2008 tagit med CE som en del i sina 5-års 
planer, med fokus på industriell symbios d.v.s. att skapa industriella system som använder 
restprodukter mellan varandra i flera cykler. I handlingsplanen för ett resurseffektivt Europa 
beskriver EU-kommissionen att en övergång till en cirkulär och regenerativ europeisk eko-
nomi är oundviklig.14 

I den svenska miljöbalken finns kretsloppsprincipen som föreskriver att ”det som utvinns 
ur naturen på ett uthålligt sätt ska kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligt 
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen skadas.”15  

13 Bedömning erhållen i en intervju gjord av Per Kilbo
14 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-989_en.htm
15 ”5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjlig-
heterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas.” (Miljöbalken 2 kap. 5§) 

tillgänglig via http://www.regeringen.se/sb/d/15934/a/186865
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På regional nivå utmärker sig Västra Götalandsregionen (VGR) med ambitioner att skapa 
slutna materialflöden för textilier och offentliga möbler. Vissa svenska kommuner har ambi-
tioner att implementera principer för cirkulär ekonomi tex Tjörns och Ronnebys kommun. I 
Ronneby driver forskningscentret Cefur16  kommunens arbete med att använda CE och C2C 
principer för industriutveckling och inom samhällsbyggande.

Resten av denna rapport kommer beskriva de mekanismer och alternativ som ett företag 
har för att utveckla en cirkulär affärsmodell och exemplifierar möjliga effekter för företag 
som vill ställa om mot cirkulära affärsmodeller. Den beskriver också behovet av ny och 
integrerad kunskap, och möjliga roller för de tekniska forskningsinstituten i stöttandet av 
företagen.

16 http://www.ronneby.se/cefur
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Vad vet vi idag om cirkulära affärsmodeller?
Ett företags affärsmodell kan enkelt beskrivas som logiken för ett företag att tjäna pengar 
genom att skapa, fånga och distribuera värde till sina kunder. Den vanligaste modellen är 
att kunden övertar ägandet av en fysisk produkt genom utbyte av pengar till säljaren/pro-
ducenten. Såväl etablerade som uppstartsföretag tar ny teknik till marknaden genom mer 
eller mindre medvetna affärsmodeller med ett risktagande där värde för den nya tekniken 
är latent tills det visar sig finnas betalande kunder17, och när det tycks gå att tjäna mer 
pengar på att förändra sig så hittar företag ofta framkomliga vägar dit. Intresset för be-
greppet affärsmodell och affärsmodellens roll och påverkan av design och produktutveck-
ling har ökat stadigt under de senaste åren mycket tack vara enkla förklaringsmodeller som 
t.ex. Business Model canvas18 . Modellen beskriver på ett pedagogiskt sätt en affärsmodells 
olika delar och relationer emellan dessa, men det är även ett verktyg för utveckling av nya 
affärsmodeller. Sett ur ett systemperspektiv kan ett tillverkande företags process med att 
identifiera marknadsbehov eller hypoteser och omvandla dessa till produkter beskrivas som 
en transformationsprocess från ett givet till ett önskat tillstånd (Simon, 1969) vilket kan 
illustreras genom tex ”theory of technical systems” (Figur 1).

Figur 1: Theory of technical systems (TTS) (Eder & Hosnedl 2008)

17 Chesbrough & Rosenbloom, 2002
18 Osterwalder & Pigneur, 2010
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I förändringsprocessen samverkar olika delsystem genom att tillföra mänskliga och materi-
ella resurser och information som behövs för att uppnå förändringen i det önskade tillstån-
det.  Men det är i företagets lednings- och målsystem där affärsmodellen får en central 
roll som förändringsagent i företagets beslutsfattande. Beslut inom dessa system påverkar 
de övriga delsystemen genom t.ex. val av material, tillverkningsteknik, användningssätt, 
organisering, informationshantering osv.  Beroende på hur affärsmodellen är utformad kan 
resursanvändningen över en produkts livscykel variera kraftigt.
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Hur affärslogik respektive designlogik används för att tolka input och information från an-
dra delsystem och omvärlden är centralt i utformning av ett företags affärsmodell.19  Även 
om relationerna mellan affärslogik och designlogiken kan se olika ut i olika företag är ofta 
affärslogiken dominerade: behovet av att skapa lönsamhet påverkar designlogiken genom 
mål, pris, produktionskostnader, planerad produktlivslängd, estetik osv. Målkonflikter 
uppstår ofta  t.ex. mellan ökad miljöprestanda och lönsamhet. Utan att hitta kompatibilitet 
mellan affärs-och designlogik har innovationer som äventyrar nuvarande affärslogik små 
chanser att nå genomslag. Målkonflikter kan leda till interna konflikter i företagets organi-
sation20  eller mellan företaget och dess kunder och användare. 

19 Daft and Weick, 1984
20 Guilitan, 2008

Figur 2: (Nyström, 2013) Figuren beskriver en förenklad modell för två centrala komponenter 
i ett system för beslutsfattande. Dels den rådande affärslogiken där olika modeller för att 
fånga värde från företagets verksamhet definieras. Dels “designlogiken” d.v.s. beslutsfat-
tandet vid utvecklande av olika tekniska lösningar som kan realiseras genom produkter och 
tjänster. Relationerna mellan dessa komponenter varierar i olika företag, men i de flesta fall 
styr affärslogiken över designlogiken genom val av affärsmodell.  
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Som tidigare nämnts är de flesta affärsmodeller linjära i relation till flödet av material, 
produkter och transferering av  värde från producenter till kunder och användare på mark-
naden som övertar kostnader. Företaget transfererar även en del av riskerna (beroende på 
garantier) till sina kunder. Produkterna är därmed optimerade för försäljningsögonblicket. 

En livscykel kan bestå av:

Med en cirkulär affärsmodell har företaget på olika sätt kontinuerlig tillgång till produk-
ternas ursprungliga värde. Ingående material och resurser i värdekedjan optimeras för värde-
bevarande genom aktiviteter såsom återanvändning, uppgradering, återtillverkning mm. 

För optimal resursanvändning bör en livscykel bestå av:

21 Downcycling: konverterande av produkter inte längre i bruk till produkter/materialer med ett 

mindre värde. http://www.ecolife.com/define/downcycling.html 
22 Lovins, A. B., L. H. Lovins, et al. (2007). ”A Road Map for Natural Capitalism.”Harvard Busi-
ness Review 85(7/8): 172-183.
23 London, B. (1932). Ending the Depression Through Planned Obsolescence. University of Wis-
consin.  Retrieved from http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=wu.89097035273;view=1up;seq=
24 Slade, 2000

Tillverkning

Tillverkning

Ägarbyte

Användning Användning

Användning

Återanvändning

Kassering

Återtillverkning

Materialåtervinning 
(ofta downcycling21)

Ett centralt förhållningssätt under industrialismens utveckling har varit hushållande med 
resurser22,  men även att skapa en kontinuerlig avsättning för de produkter och tjänster 
som industrin producerar.  Ett dilemma som tidigt identifierades är att produkter med för 
lång livslängd skapar minskad nyförsäljning när en marknad är mättad. Under 1930-talets 
depression argumenterades för behovet av lagstiftning för att begränsa produkters livs-
längd för att få industrin på fötter igen23.  

I en sådan logik får design och marknadsföringen en central roll som motor för kontinuerlig 
produktförnyelse genom design för ett planerat åldrande.24  
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Många affärsmodeller syftar delvis till lösningen av detta “sparsamhetsproblem” – dvs 
ökad omsättning från produkter. Det har gjorts på olika sätt och med olika effekter. Ett 
exempel som illustrerar både vikten av samspel mellan designlogik och affärslogik och 
marknadseffekter är födelsen av klocktillverkaren Swatch på 1980-talet. Den Schweizis-
ka klockindustrin, som präglades av premiumprodukter med långa livslängder, var på 
1970-talet hårt konkurrensutsatt från billiga asiatiska klockor.  Swatch-modellen kombine-
rade en tekniskt avancerad produkt som var enkel att masstillverka med en generisk design 
som kunde varieras genom ny grafik. Aggressiv livstilsmarknadsföring gjorde denna modell 
till en välkänd framgångssaga. Swatch optimerade för pris och funktion och använde en 
designdriven linjär affärslogik med fokus på försäljningsögonblicket ”point of sale.” Såda-
na modeller dominerar idag, vilket resulterar i ökande avfallsmängder med små möjligheter 
till lönsam och resurseffektiv materialåtervinning. En genomsnittlig Europeisk medborgare 
2011 konsumerade ca 16 ton råmaterial varav ca 6 ton blev avfall.26 
  
Ett annat väl beskrivet exempel finns inom business-to-business området där Haloid Pho-
tographic Company, (sedermera Xerox) under 1950-talet enträget försökte att sälja sin nya 
innovation ”kontorskopiatorn” under namnet Xerox 914 till kunder som då inte såg ett stort 
behov av att investera i en obeprövad och dyr teknik.27  Efter ett antal försök beslöt Haloid att 
testa en alternativ affärsmodell där man behöll ägandeskapet och tillhandahöll funktionen 
genom att kunderna fick betala för ett visst antal kopior men slapp äga kopieringsmaskiner-
na. Denna modell visade sig framgångsrik och har sedan 1950 talet blivit en allt mer central 
del i nuvarande Xerox erbjudande parallellt med traditionell maskinförsäljning.  Funktionsför-
säljningsmodellen har genom åren utvecklats och kommit att påverka produktutformningen 
där kontinuerlig återanvändning av komponenter, minimering av förbrukningsmaterial och 
återtillverkning blivit framgångsrika sätt att skapa en hög lönsamheten och konkurrenskraft. 

”Our custom of trading in our automobiles every 
year, of having a new refrigerator, vacuum cle-
aner or electric iron every three or four years is 
economically sound. ”It must be further nurtured 
even though it is contrary to one of the oldest 
inbred laws of humanity – the law of thrift.”25

25 Slade , G . (2000) Made to Break: Technology and Obsolescence in America, p52
26 European Commission, 2011
27  Henry Chesbrough and Richard S. Rosenbloom, 2002, The role of the business model in cap-
turing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies 

ICC (2002) 11 (3): 529-555 
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Utifrån affärsmodellens roll som förändringsagent och behovet av alternativa lösningar 
på problemen med dagens till stora delar linjära materialflöden kan alternativa cirkulära 
systemmodeller utvecklas. En utgångspunkt i en sådan modell är att ta hänsyn till de olika 
systemnivåer t.ex. ekosystemets, samhällets och företagets med de olika relationer mellan 
aktörerna på de olika nivåerna som behöver samordnas för att kunna realisera en CBM i 
en värdekedja.   

I nedanstående modell (Figur 3) är utgångspunkten ett tillverkande företags mål och 
beslutsystem med samordnade komponenter för affärs och designlogik och funktioner för 
produktion, distribution och värdebevarande. Modellen och detaljerad utvecklingsmetodik 
för samordning av de olika komponenterna är under utveckling och syftar till att skapa en 
gemensam bild och ge kvalificerat stöd vid konceptutveckling av CBM. 

Figur 3: (Nyström, 2013 ) En konceptuell modell för design av produkter anpassade för cirku-
lära materialflöden. I företagets ledningssystem samverkar processer för beslutsfattande inom 
affärs, design, produktion och värdebevarande för att optimera produkter och tjänster för att 
möjligöra cirkulära flöden. Värdebevarande aktiviteter som återanvändning och återtillverk-
ning bevarar värdet av ursprungligt använda råmaterial i tjänstebärande produkter och driver 
genom lönsamhet systemet. 
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Utifrån ett antal etablerade och relevanta kunskapsområden kan några slutsatser om cirku-
lära affärsmodeller dras. Litteraturen kring produkt/tjänstesystem (PSS) och återtillverkning 
beskriver många fördelar med cirkulära affärsmodeller inklusive kostnadsbesparingar i 
tillverkning28, 29,  mötandet av lågkostnadskonkurrens30, 31 , närmare och bättre kundrela-
tioner32, ökade produktmarginaler33, och minskad miljöpåverkan34. Däremot är faktiskta 
exempel av ”rena” CBM med slutet materialflöde fortfarande sällsynta, och forskning om 
hur affärslogiken och designlogiken framgångsrikt har eller bör kombineras saknas. 

28 Walsh, B. (2010). PSS for Product Life Extension through Remanufacturing
29 Stahel, W. R. (2010). The performance economy
30 Besch, K. (2005). Product-service systems for office furniture: barriers and opportunities on the 
European market 
31 Heese et al, (2005). Competitive advantage through take-back of used products
32 Walsh, B (2010). PSS for Product Life Extension through Remanufacturing
33 Pearce (2009). The Profit-Making Allure of Product Reconstruction
34 Mont (2004). Product-service systems: panacea or myth?
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Går miljönytta och lönsamhet att kombinera?
En stark hypotes är ändå att utveckling av cirkulära affärssystem har stor potential att 
skapa nya kunderbjudanden, marknadssegment, produkt och produktionsinnovationer där 
företag:

• Ökar sin motståndskraft mot lågpriskonkurrens genom lägre produktionskostnader 
med bibehållen kvalité genom återtillverkning. Fokus i en CBM flyttas från optimerat 
tillverknings- och försäljningspris till livscykelkostnad där fler användningscykler redu-
cerar kostnader och skapar incitament för resurssmart design för ett långt produktliv.

• Uppnår ökad resurseffektivitet. Återanvändning kräver oftast mindre resurser än en 
omfattande återtillverkningsprocess eller materialåtervinning. 

• Förbereder sig för kommande samhällsomställningar, med drastiskt minskad re-
surskonsumtion och miljöpåverkan. Politiker och allt fler företag bedömer den cirkulära 
ekonomin som önskvärd och nödvändig för att möta sammanlänkade hållbarhetspro-
blem, tex klimatpåverkan och resursknapphet.

• Bättre förstår och möter sina kunders individuella, växlande och outtalade behov 
genom tjänsteinnovation med kort utvecklingstid. Genom funktionsförsäljning av en 
specifik upplevelse kan kundbehov lösas på innovativa, unika och flexibla sätt.

• Med hjälp av ICT-teknologi snabbt utvecklar och testar affärsmodellskoncept och simu-
lerar olika funktioner (tex betalningsmodeller). 

• Använder IOT(Internet of Things) för bibehållen produktkontroll och slitageövervakning 
genom t.ex. information av position och funktionalitet hos distribuerade produkter 
mm.
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Trots alla lovord och potentiella kostnadsbesparingar och miljövinster går det trögt att 
införa cirkulära affärsmodeller i industrin, och de allra flesta exempel (Xerox, Catepillar, 
Herman Miller och Desso) finns inom B2B området. Även om företag som Xerox kommit en 
bra bit på väg mot att lönsamt sluta materialcykler för vissa produkter har företaget ännu 
inte ställt om hela verksamheten till cirkulära flöden. Mot detta steg finns en rad affärsut-
maningar och tekniska och organisatoriska barriärer. 

• Organisationen. Att ställa om ett företags befintliga linjära affärsmodell till cirkulär 
med t.ex. tjänsteförsäljning och återtillverkning påverkar företaget hela organisation 
och befintliga relationer i sin värdekedja. Det kan krävas ny teknisk expertis och nya 
funktioner avseende drift och underhåll och kapacitetsplanering. Både interna makt-
förhållanden och relationer till leverantörer som ska möta högre krav på lägre volymer 
måste hanteras.  

• Risker. Om företaget t.ex. vill behålla ägarskapet över sina produkter ökar de finansiel-
la och operationella riskerna avsevärt genom ökad kapitalbindning. 

• Kundens användning av produkterna, risker för stöld osv blir mer väsentliga. Tekniska 
risker kan uppstå där en ny teknik påverkar befintliga produkter. Risken för kannibali-
sering av egna produkter kan uppstå.

• Omtänk i design och produktion. Då dagens design och utvecklingslogik till stor del 
bygger på ett planerat åldrande, dvs. en produkt skall bli omodern och ”ta slut” på ett 
planerat sätt efter försäljning eller kräver regelbundet underhåll eller byte av slitagede-
lar, är en alternativ designlogik för långt produktliv med minimalt underhållsbehov och 
slitage utmanande för de flesta tillverkare. Modularitet som möjliggör uppgradering av 
funktion skapar ytterligare design och produktionsutmaningar.

• Leveranskedjan och logistik. Tjänsteförsäljning med återtillverkning påverkar även 
produktion och logistik. Företaget får ett returflöde av produkter man inte tidigare haft 
där använda produkter ska gå in i ett återtillverkningsflöde som ska kunna hantera 
betydligt större produktvariationer än vid nyproduktionstillfället. Tredjepartsaktörer 
som tex skall involveras för att sköta service, returlogistik eller renovering mm behöver 
få tillgång till produktinformation och komponenter från tillverkarna och förstå sin roll i 
hela produktcykeln.
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• Kundbeteende och behov. Att sälja och köpa funktioner förutsätter även tätare och 
långvariga relationer mellan kunder och leverantörer och att livscykelkostnad snarare 
än inköpspris blir i fokus. Design och produktutveckling påverkas genom att produk-
terna kan konstrueras till att fungera som en tjänst som tillgodoser kundernas be-
hov. Produkterna behöver även anpassas för att bibehålla eller öka sitt värde genom 
uppgradering i definierade användningscykler där produkter måste upplevas som 
”samtida” över lång tid. Kundernas och användares incitament kring att köpa funktion 
istället för att äga själva blir avgörande för betalningsvilja över tid.

Flera av dessa utmaningar har identifierades i en kortare studie av förutsättningarna för 
hur en mindre cykeltillverkare kunde ställa om en produkt mot en cirkulär affärsmodell.28  
Forskarna valde här att samarbeta med ett företag med en organisation där man kunde få 
direktkontakt med företagets ägare, utvecklingsansvariga och under en kort projektperiod 
hinna utveckla en demonstrator på en CBM. Projektet gav värdefull insikt i vilka risker, 
möjligheter och begränsningar ett litet företag står inför där betydande affärsrisker identi-
fierades. Vikten av att använda metodik för entreprenörskap för att stegvis utveckla, testa 
och förfina erbjudanden mot betalande pilotkunder blev också uppenbar.

28  www.viktoria.se/application-areas/sustainable-business
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I diskussionerna om den Cirkulära Ekonomi görs ofta ingen åtskillnad mellan olika grad av 
resurseffektivitet mellan materialåtervinning och återanvändning.29  Här finns en uppenbar 
risk att cirkulär ekonomi enbart handlar om att skapa effektiv materialåtervinning i stället 
för en betydligt större omställning av hela samhällsekonomin.  Det finns idag ett antal 
exempel där företag har tagit steg mot att sluta sina materialcykler genom olika grad av 
CBM. Rapporten från Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, och McKinsey 
profilerar bland andra Ricohs GreenLine som omfattar återbruk, återtillverkning och upp-
gradering och har växt till 20% av företagets omsättning.30  Nedan tittar rapporten närma-
re på några tillverkande företag som har tillämpat cirkuläritet i sina affärsmodeller till olika 
grader, och även de olika drivkrafter, utmaningar och barriärer de har mött. 

Elmotorföretaget: Återtillverkningsmöjligheter skapas av regelverket
Elmotorföretagets affärer vilar på tre områden. De bygger system kring industriella elmoto-
rer, säljer nya elmotorer och återtillverkar gamla elmotorer. Kombinationen är ömsesidigt 
förstärkande. Man kan tillhandahålla nya elmotorer till de system man bygger för kund. 
Ofta har kunden en befintlig installation och företaget kan då ofta förmånligt köpa den 
utrustning man plockar ner för att bereda plats för det nya systemet/installationen. De 
använda elmotorerna säljs endera som skrot för 6 kronor per kilo eller renoveras/återtill-
verkas och säljs som begagnade men med egenskaper som nya eller bättre. Man handlar 
även med elmotorer som dyker upp på marknaden, de kan till och med vara ouppackade 
varianter från avbrutna projekt. Det intressanta är att renoveringsaffären minskar i efter-
hand31 och att även ouppackade elmotorer oftast inte betingar speciellt högt pris – siffran 
8 kronor kilo nämndes. Riktigt höga priser, i nivå med funktionsvärdet eller mer, ges för 
återtillverkade motorer bara när kunden av regleringstekniska skäl behöver en likadan 
motor som den de tidigare haft installerad. Till exempel vill kärnkraftverk ha reservaggre-
gat, men är bundna till en viss motormodell av typgodkända skal för hela anläggningen. I 
en installation ingår mycket arbete och komponenter vid sidan av elmotorerna och kunden 
värderar prisskillnaden på själva motorerna som begränsad i relation till den upplevda 
risken av att få stopp i verksamheten till följd av strul med motorerna. 

Fordonsfabriken: Designdriven återtillverkning 
Fordonsfabriken är en klassisk ”utbytesmotor”-verksamhet – liknande återtillverkningsfa-
briker finns på flera kontinenter. Behov av renovering drivs av designtekniska skäl: chassiet 
i en lastbil i fjärrtrafik håller 450 000 mil, och en drivlina klarar 150 000 mil innan den 

Bortom materialåtervinning: 
Exempel från tillverkande industri

29  Till exempel i paneldebatterna på konferensen Resource  i London i Mars 2014, vilken mark-
nadsförde sig som den  största specifika konferensen kring cirkulär ekonomi. 
30  http://www.weforum.org/reports/towards-circular-economy-accelerating-scale-across-glo-
bal-supply-chains
31  Intervju med företaget 2011
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måste renoveras, dvs det går tre drivlinor på ett utslitet fjärrchassi.  Logiken omfattar där-
med inte hela bilen och det är ingen cirkulär affärsidé som på ett avgörande sätt bryter det 
linjära materialflödet från gruva till deponi. Fabriken arbetar även med marinmotorer där 
vissa är av samma typ som de som använts i personbilstillverkningen.

Robotbolaget: Integrerad affärs-och designlogik i återtillverkning
Robotbolaget i Tyskland köper och renoverar industrirobotar. Man arbetar fokuserat med 
tre robotfabrikat. Bolaget köper 50 % av alla robotar som kommer ut på världsmarknaden 
och är intresserade av renoveringsobjekt där mer än 30 % av komponenterna kan räddas. 
Fabrikanterna av robotar har uppenbarligen (liksom mången annan nytillverkning) låga 
påslag på nya produkter och desto mer för reservdelar. Robotbolaget är avstängda för 
reservdelsköp av en av de tillverkare de arbetar med, men kompenserar detta genom att 
köpa nya robotar och montera isär för att komma åt reservdelar. De förändrar och förbätt-
rar även befintliga robotar som att förlänga armar så att roboten anpassas för den station 
den ska ställas upp i. Robotbolaget förstärker växellådor, programmerar om styrsystem för 
ny eller rätt funktionalitet beroende på omgivningens förutsättningar. Avancerad återtill-
verkning är ett kunskapsgebit med höga krav på effektivitet för att nå lönsamhet.

Truckföretaget: Affärsdriven funktionsförsäljning 
Sjuttio procent av truckföretagets produkter till svenska marknaden hyrs ut32.  Orsaken är 
främst att det är lönsamt för bägge parter. Kunden behöver inte bygga upp en kunskap om 
hur man sköter truckar eller hur truckverksamheten ska dimensioneras utan kan skaffa både 
de fysiska produkterna och system för att styra truckverksamheten av leverantören. Kunden 
behöver inte  heller ligga ute med pengar, utan villkoren för kapitalet kan skräddarsys för den 
logik som gäller för just truckar som är i professionell skötsel. Företaget har byggt upp en 
affär kring truckar och renovering av dem som nyttjar företagets starka sidor och begränsar 
affärsrisker. Man har byggt en rationell renoveringsverksamhet som minimerar spilltid, och 
tillämpar en kontraktsform med många mindre avtal och olika löptider även för varje kund 
som minskar risken att få tillbaka stora mängder truckar samtidigt. Truckföretaget har dessut-
om utvecklat metoder för hur man effektivt hanterar en verksamhet som bygger på periodisk 
upplåtelse av nyttjanderätt. Verksamheten är optimerad för att hyra ut truckar, inte väsent-
ligen för minimera klimatutsläpp eller råvaruförbrukningen. Konstruktionen av truckarna är 
fortfarande väsentligen optimerad för en klassisk affärsmodell eftersom det fortfarande är det 
vanliga utanför Sverige och som utgör en betydande del av verksamheten.

32    Besök hos företaget 2012
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Sågbladsföretaget
Det svenska sågbladsföretaget tillhandahåller sågblad för främst skogsindustrin. Man har 
fem fabriker i Sverige och kör rundor kring fabriken för att levererar nyrenoverade sågblad 
med skarpa sågtänder och samlar in slitna med slöa tänder. I fabriken byts och slipas tän-
derna och banden går runt tills de av utmattning kan befaras gå av. Affärsmodellen är ett 
exempel på att sälja funktion och behålla, sköta och uppgradera produkten och därigenom 
kunna återanvända centrala komponenter under längre tid – ekonomiskt attraktivt och 
med mindre miljöbelastning.

Reservdelsförsäljarna: En förändring åt det andra hållet
Tidigare såldes bilreservdelar som bromsok och generatorer ofta som renoverade. Mycket 
av detta är kvar – i USA står bil, flyg, och tungfordons industrierna för 63% av all återtill-
verkning33.  Men reservdelsföretaget har valt att sälja nytillverkade bromsok. 

Nytillverkning i låglöneländer som Kina är så rationell och lönerna så låga att kostnaden 
för den mer komplicerade renoveringsaktiviteten, som dessutom av transportskäl ofta för-
läggs nära kunden, överstiger materialkostnaden. Eftersom reservdelsföretaget inte begär 
inbyte så tar man alltså inte ens i effekten av att ett inbyte skulle ge åtminstone skrotvär-
det av den trasiga originaldelen (besök i affärer och hemsidan).

33    http://www.usitc.gov/publications/332/pub4356.pdf
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Specifika forskningssatsningar för kunskapsbyggande inom Cirkulär ekonomi, CBM/C2C 
frågor saknas idag i Sverige men ingår som mindre delfrågeställningar i ett antal strategis-
ka innovationsagendor.

Relevanta Strategisk Innovations Område (SIO)
RE: Source är ett strategiskt innovationsprogram under utveckling genom Vinnova och 
har en vision att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall år 
2030. Forskning och Innovation ska ske i nio områden: 

1. Avfallsförebyggande
2. Återbruk
3. Materialåtervinning
4. Biologisk återvinning
5. Energi återvinning 
6. Deponi 
7. Insamlingssystem och logistik
8. Drivkrafter och policies

Områden 1, 2, 7 och 8 kommer att leda till forskning som är högst relevant för en cirkulär 
ekonomi. Däremot är affärsmodellsinnovation inte prioriterade i programmet. (se appendix 
för detaljer om forskningsområden).

Andra FoI agendor kommer att driva forskning av relevans till CBM: 

• Made in Sweden 2030 – Syftar till att utrusta den svenska tillverkningsindustrin med 
kapaciteter för innovation som möter konkurrens och samhällsutmaningar.

• Tjänsteinnovation – Syftar till ökade innovation genom tjänster och komplexa lösningar.

Vad behövs för att stimulera en omställning mot 
cirkulära affärsmodeller inom svensk industri?
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• Horizon 2020: Inom ramprogrammet Horizon 2020 kommer EU att stötta forskning 
mot cirkulär ekonomi/affärsmodeller på olika fronter. Ett omfattande program finns 
kring avfallsminimering och återvinning, inklusive  ”WASTE-1-2014: Moving towards a 
circular economy through industrial symbiosis” vilken motsvarar till viss del den svens-
ka SIOn RE:Source fast med en fokus på processindustrierna. Allmänt är den så kallad 
samhällsutmaning 5 ”climate action, resource efficiency, and raw materials” ett försök 
att börja titta på tre områden på ett mer integrerat sätt, vilket på sikt kommer att 
angränsa området cirkulär ekonomi. Affärsmodellinnovation i sig är också på agendan, 
särskilt med fokus på nya modeller för SMEs (INSO-10-2015).

• Avfallsfri stad är en nollvision som planeras vid Innventia som handlar om hur man 
med en övergripande material och energistrategi kan överge begreppet avfall och istäl-
let tala om resursflöden. Det handlar om att skapa så högt värde som möjligt i de olika 
strömmarna och undvika material och processer som stör och därmed sänker värdet.35

• Kunskapsbyggande kring produktanpassning för återtillverkning är under utveckling 
t.ex. inom KEAP-projektet som drivs av Linköpings Tekniska högskola och utgör en vik-
tig pusselbit för att kunna bevara resurser i redan producerade produkter. KEAP lägger 
främst fokus på att effektivisera återtillverkningsprocesser. 

35 UDI-ansökan Innventia, dnr 2013-0087



31

Varför behövs ytterligare forskningssatsningar på CBM?
Trots tidigare beskrivna genomförda och pågående forskningsaktiviteter och delvis ge-
nomförda industritillämpningar saknas dock  strategiska satsningar för ett riktat  kun-
skapsbyggande, industriell tillämpning och informationsspridning för just CBM frågor i ett 
svenskt sammanhang. För att kunna få till en övergång i större skala till CBM inom den 
tillverkande industrin behövs mer sammankopplade kunskapsdomäner som tillsammans 
kan bidra till lösningar av de mångdimensionella problem och tekniska utmaningar som 
CBM implementeringar innebär för en värdekedja. Eftersom cirkulära affärsmodeller är ett 
nytt forskningsfält så saknas fortfarande en samlad och industriellt tillämpar kunskap, men 
några viktiga kunskapspusselbitar kan beskrivas utifrån befintliga kunskapsdomäner som 
t.ex. modeller, metoder och verktyg för:

1. Innovation och entreprenörskap 

2. Vertikal integration 

3. Produkt/tjänstesystem (PSS)

4. Återtillverkning, att kunna återställa en produkt i skick som ny efter en användningscykel

5. Produktutvecklingsmetodik för modularisering och plattformsdesign 

6. Design för planerat åldrande med ett förändrat fokus mot flera (multipla) produktlivs-
cykler

7. Telematik: Hur produkter kan övervaka och registrera användningssätt och slitage

8. Omvänd logistik: Effektiva sätt att returnera produkter för att kunna återställa för ny 
användning

9. Livscykelanalys m.fl. verktyg för att kunna simulera och planera miljöeffekter av olika 
materialflöden redan i konceptutveckling

10. Identifiering och påverkning av kunder och användares attityder och beteenden vid 
användning av produkt-tjänstesystem. 

11. Innovationssystem och policyanalys inom CE

12. Interdisciplinär kunskapsuppbyggnad, lösningarna återfinns inte i enskilda discipliner



32

Kunskapen som utvecklas under dessa punkter, och metoderna som skulle tillämpas, är 
ofta de samma som skulle användas i de befintliga forskningsagendor. Skillnaden är till 
stor del vad man sätter i centrum. Den cirkulära ekonomi är en utmaning där samspel mel-
lan affär och teknik ligger i centrum. Detta pekar på centralitet av affärsmodellen.

Genom att använda affärsmodellen som utgångspunkt kan man komma förbi det tra-
ditionella ”stuprörstänkandet” som hindrar spridning och tillämpning av kunskap inom 
industri. Målet är inte bara att skapa teoretiska kopplingar mellan frågeställningarna (inter-
disciplinär forskning), hellre möjliggör utveckling av ny kunskap för lösande av problem 
(transdisciplinär forskning).

Hur kan detta realiseras?
Två spår är särskilt lovande för att initiera forskning och innovation inom CE: ett demon-
strationsprojekt som försöker stänga ett materialflöde på en viss skala, och en kunskaps-
samling i form av institution eller initiativ som skapar utrymme för transdisciplinär forsk-
ning kring cirkulära affärsmodeller.
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Demonstrationsprojekt: Offentligt möbelköp på regionsnivå
Området möbler är utmanande ur ett cirkulärt affärsmodellsperspektiv då estetiska-, 
funktionella- och materiella värden varierar kraftigt över tiden. Design, teknisk uppbyggnad 
samt logistik skapar barriärer för kostnadseffektiv återanvändning och renovering. Men en 
förlängd livslängd för möbler, gör skillnad; tex uppger IKEA att 60% av deras fotavtryck 
uppkommer i råvaruledet, och en liten andel möbler återanvänds idag. En ökad kundefter-
frågan driver nu på för anpassning av framtida möbler och kan förändra möbelbranschen. 
Med fler brukarcykler kan CO2-utsläpp och produktionskostnader minskas, lokala service-
jobb skapas och avfallsmängder/kostnader minska. 

Fyra potentiella tillämpningsområden har identifierats som lämpliga för cirkulär affärsinn-
ovation: kontorsmöbler, skolmöbler, äldre (PLUS)-möbler och möbler där behoven snabbt 
förändras, till exempel hos studenter och barnfamiljer. Ett demonstrationsprojekt skulle 
utveckla innovativa kunderbjudanden och affärsmodeller som stöder multipla livscykler 
inom ett eller fler av dessa produktområden.

Offentliga köpare är den mest attraktiva kundgruppen för en sådan demonstration. Västra 
Götalandsregionen (VGR) köper in möbler för ca 100milj kr/år, och en stor mängd slitna 
men renoveringsbara möbler slängs varje år p.g.a. brist på återbrukssystem eller möjlig-
heter till att köpa funktioner i upphandling. VGRs målsättning att köpa funktionslösningar 
har mött svårigheter från möbelproducenter och återförsäljare som inte är organiserade för 
eller har utvecklat anpassade produkt- och tjänstelösningar som kan möjliggöra cirkulära 
produktflöden. På grund av många möbelprodukters design, konstruktion, materiella och 
varierande estetiska värde finns i dagens linjära affärsmodeller få ekonomiska incitament 
för renovering av möbler. VGR arbetar för närvarande med återbrukssystem med både 
förmedlings- och renoveringsfunktioner, men man vill nu även påverka utformningen av 
nya möbelprodukter.

Projektidén har resulterat i en beviljad ansökan till Vinnovas utmaningsdriven innovation 
steg A som kommer genomföras under hösten 2014.36 

35 Dnr 2014-00657
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Kunskapssamling: Mot transdisciplinär forskning inom CBM
Det första och eventuellt största behovet inom området är att samla den kunskap som 
finns och forskningen som görs på ett sätt som gör den tillgänglig och tillämpbar för 
aktörer inom näringsliv som är intresserade av cirkulära affärsmodeller. Som vi har sett är 
informationen idag utspridd enligt sektorer (t.ex. avfall, metall) eller discipliner (LCA, tjäns-
teforskning). Ur industrins perspektiv knyter innovation av affärsmodeller ihop tekniska 
och icke-tekniska innovationer och dess olika kapaciteter med användarnas kapacitet att 
samverka och förverkliga en cirkulär ekonomi.

På samma sätt är inte nyckelaktörerna idag samlade kring en målbild  för en cirkulär eko-
nomi. Ett forsknings- och innovations initiativ måste inkludera i huvudsak tre aktörsgrup-
per: politiken, industrin och användarna.  De tre aktörsgrupperna kan ses som tre olika 
källor och behov för innovation:

• Inom politiken krävs det ”policy innovation” för att utveckla policy som stödjer incita-
ment, styrande lagar och andra förordningar, regler och etablerade arbetssätt.

• Inom industrin krävs det såväl tekniska innovationer (material) som icke-tekniska 
innovationer (nya processer, ”supply-chain innovation”, innovationer inom marknads-
föring, produktionsprocesser, finansiering och prissättningsmodeller).

• En cirkulär ekonomi bygger på lösningar som förverkligas i samverkan med slutan-
vändare. För en användning som stödjer och samverkar för en cirkulär ekonomi krävs 
förändrade attityder och beteenden. Slutanvändare är dock ej de enda användarna, 
industriella användare finns även med längs en värdekedja.

Dagens institutionella strukturer gör det inte lätt att koppla ihop dessa tre grupper i en 
forsknings- och innovationskontext. Därmed behövs ett aktivt initiativ för att göra det. 
Ett lyckat initiativ skulle fungera som en samlad ”one-stop-shop” för CBM innovation för 
svensk industri och möjliggöra till ny, transdisciplinär forskning och kunskap som kunde 
skynda på den industriella omställningen.
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Den svenska institutssektorn är väl positionerad för att kunna initiera en kunskaps- och 
aktörs samling. Forskningsinstituten har breda kompetenser, väletablerade kontakter med 
industri och erfarenhet av koordinering av flera aktörer och agendor som skulle behövas i 
initiativet. Fokus på tillämpad forskning gör det rimligt för instituten att hitta kontaktpunk-
terna mellan de industriella behoven, akademisk forskning och praktisk tillämpning. De 
följande sidorna beskriver de kompetenser som finns hos Innventia, SP, Swerea IVF, och 
Victoria ICT och de frågeställningar/forskningsområden kopplade till CBM som varje institut 
initialt har bedömt som intressant.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
SP jobbar med flera tekniker, industriparter och discipliner som är relevanta för den cirku-
lära ekonomin. Bland dem är trä- och materialforskning (SP Trä, SP Bygg och Mekanik); 
forskning inom tjänsteinnovation; diverse system analys kompetenser t.ex LCA, ISA, SNM, 
framtidsstudier (SP Systemanalys); Certifiering och standardutveckling (SP Certifiering). 
Intressanta områden inkluderar: innovativa material och konstruktion för långa livstider; 
återvinning med tillhörande logistikfrågor; certifiering och standardutveckling; livscykel 
(LCA) och innovationssystem (TIS, Strategic Niche Management) analyser. 

Institutssektorns roll?
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SP har preliminärt identifierat följande forskningsfrågor som intressanta:

Innovation av affärsmodeller för högre värde av träprodukter: Kan det ekonomiska 
värdet av trä i tillverkningsindustrin upprätthållas eller ökas, samtidigt som den totala ma-
terialanvändningen minskas – eventuellt genom förbättrad funktionalitet såsom hållbarhet, 
modularitet eller andra tekniska förbättringar? Vilka är de mest intressanta och skalbara 
affärsmodellerna ur träindustrins synvinkel?

Innovation av affärsmodeller för återförsäljare och tjänsteleverantörer: Kan radikala 
strategier såsom tjänstefiering göras lönsamt för återförsäljare? Vilka nya marknadsmodel-
ler och nya källor till varumärkesvärde/goodwill kan påverka kundernas krav och värdering-
ar? Hur kan återförsäljare engagera kunder (inklusive offentlig upphandling) inom innova-
tion och produktdesign?

Användarnas beteende och engagemang: Vilken roll kan användare spela inom inno-
vation och produktdesign, källor till värde samt affärsmodeller? Vilken roll spelar offentlig 
upphandling? Hur kan användarna bli mer engagerade gällande hela produktens livscykel, 
inklusive återvinning och bortskaffande av avfall? Vilka är de långsiktiga drivkrafterna för 
beteendeförändring inom relevanta användningsområden för olika produkter?

Analys av läckage av material: Var är källorna till ”materiellt läckage” – det vill säga 
materialanvändning och avfallshantering som kan identifieras som onödig och därefter 
minskas?

“Designed for Circular Economies” TM: Begreppet cirkulär ekonomi skapar krav på såväl 
produkt- som tjänstedesign genom hela värdekedjan. Vilken roll kan standarder och certi-
fiering spela för att stödja dessa nya konstruktioner på material-/komponentnivå?

Livscykelanalys: Vilken sorts miljöpåverkan och ekonomi i olika konstruktioner och affärs-
modeller verkar bidra mest till minskad materialanvändning?
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Analys av innovationssystem: Vilka drivkrafter och hinder finns i värdekedjan för inn-
ovation som riktar sig mot ökad ”cirkularitet”? Vilka är de viktigaste aktörerna och hur 
interagerar och fungerar de som ett system? Vad är dynamiken i förändring över tid, och 
hur kan olika framtidsscenarier påverka ramen för ”cirkulär” innovation?

Av särskilt intresse är kopplingen mellan SPs tjänsteforskning och “tjänstelabb” och CBM. 
För att kunna utveckla en cirkulär ekonomi och möjliggörande cirkulära affärsmodeller 
måste användarens roll både tas i beaktande och utvecklas. Tjänstedesign har klivit fram 
som ett perspektiv att se på sin verksamhet och sina användare (kunder, medborgare 
etc.) samt som en samling metoder och andra verktyg för att integrera användares behov, 
praktik och kontexter i syfte att kunna utveckla och sälja en funktion eller värdeskapande 
tjänst. Johannesson och Holmlid (2013) framhåller att det som har kommit att kallas för 
design för tjänster innebär att:

• Tjänster/lösningar för en cirkulär ekonomi testas och prövas iterativt i användning, eller 
användningsnära, och blir följaktligen validerade. Det handlar mer om att utveckla och 
pröva att lösningar blir de rätta, än att utveckla lösningar på rätt sätt. Användarbete-
enden integreras. Användningsnära labb skiljer sig och kompletterar följaktligen insti-
tuten ordinarie labb som huvudsakligen fokuserar att verifiera mot givna standards.

• Tjänster testas och prövas iterativt i lösningens naturliga kontext. Det betyder att lab-
bet bedriver testverksamheter hos företag/organisationer eller där användningen sker. 
Användningsnära labb skiljer sig därför mot och kompletterar institutens ordinarie labb 
som huvudsakligen är placerade hos instituten.

• I användning och i tjänstens kontext skapar rätt lösning värde. Lösningar som inte 
skapar värde blir föremål för ytterligare forskning/utveckling. Det kan vara ett material 
som behöver vidareutvecklas, ett användargränssnitt, produktionsmodeller etc. Ett 
användningsnära labb driver därför en validerad feedbackloop till forskningsinstitutens 
teknikområden för FoU samt ytterligare ansökningar för en cirkulär ekonomi.



38

Swerea IVF
Swerea IVF är en del i Swerea koncernen där ekodesign, industriell återvinning och indu-
striell lättvikt är tre av sex fokusområden. Swerea IVF anlägger ett miljöperspektiv på all 
den forskning vi utför och alla de projekt vi startar och har klimatdeklarerat den funktio-
nella enheten ”forskningstimme” som utgörande en beskrivning av hur den egna verksam-
heten påverkar den globala miljön. Vi strävar efter att ta miljön på allvar både i vårt eget 
arbete och i den forskning och de tjänster vi utför.
 
Swerea IVF arbetar i en projektorganisation med utveckling av metoder, materialkunnande 
och tillverkningssystem och alla områden kan vid behov samverka med expertkunnande för 
att lösa specifika frågor inom områdesöverskridande frågeställningar.
 
Cirkulära flöden och affärsmodeller är aktuella dels som materialfrågor – hur kan material 
återvinnas på ett effektivt och med bibehållna egenskaper på ett så ekonomiskt och mil-
jövänligt sätt som möjligt? Dels som företagsutveckling – hur är det möjligt att skapa mer 
resurseffektiva produkter och affärer?
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Victoria Swedish ICT
Viktoria Swedish ICT AB arbetar med forskning och utveckling inom tillämpad informa-
tionsteknologi med fokus på hållbara och lönsamma lösningar inom fordon och transport-
området. 

Ett kompetensområde på Viktoria är cirkulära affärsmodeller som utvecklar generisk kun-
skap för att möjliggöra en ökad konkurrensförmåga och lönsamhet och samtidigt en grad 
av cirkulära och resurseffektiva materialflöden inom tillverkande industri och dess värde-
kedjor. 

Utgångspunkten är affärsmodellens roll som förändringsagent för utformning av produkter, 
tjänster och produktionsprocesser som kan kombinera lönsamhet med en radikal resursef-
fektivisering.  

Forskargruppen inom cirkulära affärsmodeller består av samverkande kompetenser kring 
innovation, entreprenörskap, affärsmodellering, design/produktutveckling, organisations-
förändring, förändring i värdekedjor och miljösystemanalys. I forskargruppen finns även 
gedigen näringslivserfarenhet. Forskningen är tillämpad och ofta av typen collaborative 
research. 
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Exempel på aktuella forskningsfrågor för Viktoria: 

• Hur kan utvecklingsmetodik samordnas mellan affärs-, produkt/tjänste- och produk-
tionsutveckling för att möjliggöra cirkulära affärsmodellskoncept med en resurs- effek-
tiviseringspotential med en faktor 5-10?

• Hur kan designstöd utvecklas för att möjliggöra design för multipla produktlivscykler 
med bibehållen eller utvecklad teknisk, ergonomisk, estetiskt och upplevelsemässig 
funktionalitet?

• Hur ser olika konsument- och användargruppers incitament ut för en övergång från 
produktägande till funktionsnyttjare?

• Hur kan kundacceptans och tillit verifieras för produkt/tjänstesystem som bygger på cir-
kulära materialflöden? (Vilka metoder kan vara lämpliga och vilka behöver utvecklas?)

• Hur kan komplex och omfattande information kring koncept för cirkulära affärsmo-
deller med multipla produktlivscykler, materialflöden, mötespunkter med tjänster mm 
visualiseras och kommuniceras effektivt och möjlighetsorienterat till utvecklare, kunder 
och användare m.fl.?

• Hur sänka cirkulära affärsmodellers risknivå till samma/lägre jämfört med linjära avse-
ende ekonomiska, tekniska och operativa risker?

• Hur påverkar cirkulära affärsmodeller ett tillverkande företags organisation och värde-
kedja avseende tex roller, interna maktförhållanden förändrade  kunskapsbehov och 
relationer till kunder och leverantörer?

• Hur kan funktioner för returlogistik samordnas och optimeras ur resurs och ekonomi-
synpunkt inom cirkulära affärsmodellskoncept?

• Under vilka förutsättningar ger CBM koncept minskad men ev. även ökad miljöpåver-
kan?

• Hur kan graden av cirkularitet för olika produkt/tjänsteapplikationer mätas och vilka typer 
av befintliga indikatorer, mätetal är tillämpbara eller behöver vidare eller nyutvecklas?
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Innventia AB
Innventia arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen. Med decenniers erfa-
renhet av forskning och utveckling hjälper vi företag att hitta rätt lösning för att utveckla 
resurssnåla processer och produkter från en förnybar råvara.

Hållbara lösningar för skogsindustrin och förpackningsindustrin där kunskap om råvara, 
processer, material, produkter och konsumentbeteende är viktiga områden. Innventia har 
genom åren byggt upp kunskap längs hela värdekedjan. Det betyder att vi hjälper företag 
med det mesta, från att utvärdera träråvarans egenskaper på molekylnivå, till slutproduk-
ten i butikshyllan och hur den uppfattas av kunden. Kanske är det en energisnålare pap-
perstillverkningsprocess, en ny biobaserad kemikalie, en biokomposit eller en förpackning 
gjord av ett mekanoaktivt fibermaterial som reagerar på värme? 

Forskningsfrågor relevanta för den cirkulära ekonomin är:

• Avfallsfri stad som en cirkulär affärsmodell. Ett helhetsgrepp på material- och energi-
flöden i framtida städer och dess ökat värde.

• Övergång från resursbaserad till kunskapsbaserad ekonomi genom förnyelse av 
industrier med hjälp av produkt-, process- och systeminnovationer (t ex övergång från 
pappersbruk som säljer i ton papper till flexibla bioraffinaderier som säljer skräddarsyd-
da materiallösningar samt biobaserade kemikalier; produktion av papperslika textilier 
på befintliga pappersmaskiner osv.).
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• Hållbarhetsutvärdering som konsekvensanalys på förändringar mot cirkulära ekonomin, 
med hjälp av tekno-ekonomiska och LCA analyser ur hela livscykelperspektivet.

• Konsument som användare av material istället för den som slänger materialet, inklusi-
ve konsumentbeteendemodeller.

• Produktsäkerhet för kontroll av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel i 
de komplexa cirkulära värdekedjorna.

• Standardisering 

• Värdekedjeprojekt kring demonstration och visualisering av tvärdisciplinära innovationer 

• Minskat matsvinn genom utveckling av förpackningssystem. Smarta innovativa 
förpackningar som minskar kassation och ser till att varor når fram oskadda.

• Nya material designade för återvinning inom teknosfären eller tillbaka till naturen.

• Hierarkisk materialdesign och ecodesign av produkter för uppfyllnad av krav-
ställarnas specifikationer i komplexa cirkulära värdekedjor

• Produkt- och tjänstefunktion:
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Utifrån detta genomförda samverkansprojekt har nya kontaktytor mellan RISE instituten 
skapas och gemensamma forskningsfrågor och kompetenser kartlagts. Dessutom har ett 
gemensamt tillämpningsprojekt initierats med fokus på att skapa affärsmodeller som kan 
möjliggöra cirkulära materialflöden för olika möbeltyper. 

Vi ser en stor potential till ökad resurseffektivitet kombinerat med lönsamhet för Svensk 
industri genom att ta avstamp i och utnyttja affärsmodellen som förändringsagent. En 
förutsättning för detta är en ökad samordning av affärs, design, produkt & produktionsut-
vecklingsprocesser som resulterar i produkter anpassade för recirkulation och affärsmodel-
ler där tillverkande företag kan fånga material och kunskapsvärden ifrån redan producera-
de produkter. Först då kan en förändring ske snabbt, eftersom kostnadsminimeringar är en 
stark industriell drivkraft.

Men med en utgångspunkt i tjänsteutveckling kring befintliga produkter eller inkrementella 
miljöförbättringar (som är vanligt idag) skapas inte per automatik en förändrad affärslogik. 
Utan den måste anpassa sig efter den rådande (oftast en linjär modell), vilken effektivt kan 
motverka innovativa produkt/tjänstelösningar om dessa innebär ökade kostnader eller får 
stor påverkan på företagets befintliga värdekedja.

I Sverige finns det idag mycket kunskap som är relevant för en cirkulär ekonomi och för 
cirkulära affärsmodeller. Problemet är att kunskapen är spridd och ligger som delområden 
i forskningsdomäner med andra huvudfokus. Tjänsteforskning, logistikforskning, organisa-
tionsforskning, produktutvecklings- och produktionsforskning m.fl. nämner t.ex. ofta “al-
ternativa affärsmodeller” och “ett tjänstesamhälle” som indikationer att deras forskning 
är relevant i kunskapsutveckling kring cirkulär ekonomi. Men det nämns mest i förbifarten 
och inte som ett specifikt fokusområde. 

Slutsatser och rekommendationer
för fortsatt arbete
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Klimatdebatten och utsläppsbegränsningar kommer med nödvändighet att krympa ut-
rymmet för linjära affärsmodeller. För att bibehålla och stärka vår exportindustris kon-
kurrenskraft och framtid behöver Sverige och svensk industri ta initiativ i den globala 
kompetensutveckling som nu sker runt cirkulär ekonomi och ta ledning specifikt kring 
kompetensutveckling kring cirkulära affärsmodeller. Detta är extra viktigt för oss som ex-
portberoende nation där Sverige som nation behöver kraftsamla kring kunskapsbyggande 
kring cirkulär ekonomi för att inte hamna efter omvärldens stora satsningar på kunskaps-
uppbyggnad inom, EU, KINA m.fl. 

Vi ser därför ett angeläget behov av mer forskning hur cirkulära affärsmodeller påverkar 
tillverkande industri ur ett flertal aspekter utifrån ett transdisciplinärt angreppsätt, då 
de cirkulära frågeställningarna spänner över flera olika kunskapsdomäner. Men detta är 
utmanande då dagens forskningsfinansiering oftast har ett för snävt fokus. Det krävs också 
uppbyggnad av ny kompetens, interdisciplinär forskning som bygger kunskap inom nya 
områden, där själva huvudfrågan inte ägs av en speciell disciplin utan byggs som en ny 
kunskap i ett eget ämne, en s.k. kunskapshybrid.

Rekommendationer för ett fortsatt arbete
Kunskapen kring den cirkulära ekonomin samlas idag inte till en för svensk industri lät-
tillgänglig och praktiskt användbar helhet. Med tanke på den cirkulära ekonomins stora 
potential och stora betydelse för Sverige och svensk industri gör vi bedömningen att en 
nationellt samlad kompetensutveckling bör initieras och ges en långsiktig finansiering. 
Agendan skall vara att specifikt utveckla för industrin tillämpbar kunskap kring cirkulära 
affärsmodeller (CBM) och hur företag frivilligt och med ökad lönsamhet och konkurrensför-
måga kan skifta till CBM. 

Uppgiftens karaktär, tillämpningsinriktad forskning ihop med industrin för systematisk 
kunskapsutveckling om den cirkulära ekonomins alla delar, ger RI.SE all anledning att vara 
initiativtagaren till att en samlad nationell kompetensutveckling kommer till stånd.
RI.SE har här en möjlighet att ta ledning dels genom kunskaperna och  nätverket från detta 
projekts tvärinstitutionella samarbete, men framförallt genom att undersöka förutsätt-
ningar för en mer specifik ihopkoppling av övriga delar av RI.SE instituten samt identifiera 
ytterligare aktörer inom Industri, samhälle och akademi som behövs för skapa en samlad 
och tydligt identifierad “knutpunkt” för cirkulär ekonomi i Sverige. 
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1. Waste prevention results in new design and business models promoting resource-ef-
ficient, reusable and recyclable products for improved material efficiency throughout the 
value chain/product life cycle is developed. Improved management of resources giving 
less resource use and waste produced per capita and per product. Models of cooperation 
between different actors/ sectors for increased resource efficiency are developed. Moreo-
ver, a demand and markets for efficient use of production residues will be created.

2. Reuse results in increased reuse of products and components. Products, components, 
and business models promoting reuse are developed and applied. Infrastructures necessary 
for reuse – including industrial systems and processes for collection, quality assurance and 
trading of used appliances/components - are established. Moreover, procurement models 
and criteria as well as business models promoting reuse are applied in industry and public 
sector.

3. Material recycling results in system solutions that achieve and increase recycling ra-
tes required by EU and national directives. The system solutions comprise unique identifica-
tion and sorting processes as well as mechanical, chemical or thermal recycling processes. 
Yield, quality and value of recovered materials are increasing. Processes and applications 
for recovering materials and value from industrial residues, such as ashes, sludge and 
ASR10, are in use and have significantly reduced the volumes land-filled. Material fractions 
recovered have a positive market value and closed-loop recycling of materials is common. 
Materials containing hazardous substances are efficiently identified and isolated for safe 
disposal.

4. Biological recycling results in energy-efficient and profitable biogas production as 
well as development of new innovative biological processes giving added valuable products 
from waste. Biogas yield is increasing and residues from biological waste treatment are 
effectively utilized as a digestate on arable land. Maintenance costs and unplanned down-
time are reduced, each by 20%. Biogas and fertilizer are of high quality and represent a 
positive market value. Environmental impact is reduced. Environmental quality objective for 
recycling of food waste is achieved or surpassed.

5. Energy recovery results in energy-efficient and profitable WtE process as well as new 
flexible technologies for energy recovery developed for future, complex waste materials. 
The electricity production in WtE plants is doubled and production of cooling is efficient. 
Unplanned downtime is reduced by 25% and operational and maintenance costs by 5%. 

Appendix 1: Re:Source SIO
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Environmental impact is reduced. Technologies are flexible to meet the demands by the 
future waste materials.

6. Landfilling delivers efficient methods for using the potential of landfills in addition to 
storage, e.g. landfill mining, recovery of energy gases, separation, mixing, stabilisation, 
leading to detoxification and resource recovery.

7. Collection systems and logistics results in increased collection rates without degra-
ding value of goods. Efficient, user-friendly and safe collection systems for materials, com-
ponents and products are delivered. Effective logistics minimizing resource losses as well 
as enabling re-use of appliances and components in industry and public sector are applied. 
Obsolete metals and plastics in disconnected subsurface city infrastructure are extracted 
for recycling in an integrated manner. Technologies for tracking flows of products and 
materials along the product life cycle and waste management chain are in use. Statistics on 
waste amounts and flows are improved and correct.

8. Models and tools are delivered for evaluating and improving waste management and 
resource-efficiency, e.g. integrated waste management optimization, procurement models, 
circular economy, life cycle tools, business models for closed-loop recycling, bench marking 
and detoxification models. Important indicators for determining cost-efficiency, market 
imperfections, climate control, resource-efficiency, sustainability and toxicity of product and 
waste management systems are provided. Employing these tools, system status and need 
for innovation are mapped, also with an international perspective. Furthermore, the tools 
cover both material and energy systems as well as different objectives and are used to 
assess new technologies and policy instruments from an overall perspective.

9. Drivers and policies results in solid knowledge of drivers and potential effects of po-
licies for promoting waste prevention, resource-efficiency in waste management and of the 
product life cycle. Results are used for achieving national goals regarding waste, energy 
and environment. National and local waste management models are used for developing 
cost efficient policy instruments for climbing upwards in the waste hierarchy. Increasing 
price of raw material, due scarcity and growth, will as well be an effective driving force for 
resource efficiency as well as it facilitates to quantify the inherent resource value in waste 
material.
 






