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Linjär ekonomi

Midsommaren 2015 stod jag på en soptipp i Estland. 
Vi forskare grävde oss ned tio år tillbaka i tiden och 
sorterade det avfall som låg där. Avfall på hög är 
resultatet av en linjär ekonomi vilken vi länge levt i. I 
denna linjära ekonomi tar vi material från naturen, 
tillverkar, konsumerar och sedan slänger vi produkten. 
Detta är problematiskt då det är ett slöseri med både 
naturliga resurser och pengar. I naturen finns det 
nämligen inget avfall. Vi kan likna jorden med ett 
rymdskepp som driver runt i universum med 
begränsade resurser och det kommer inga nya 
resurser till vår räddning. 

Vi forskare på soptippen, eller deponin som vi kallar 
det, frågade oss om det gick att åter igen använda det 
material som vi grävt upp? Samtidigt insåg vi att det 
bästa vore om avfallet inte dök upp i över huvud taget. 

- Joacim Rosenlund, Universitetslektor på Linnéuniversitetet Fråga: Är din verksamhet linjär?

Bilden: I en linjär ekonomi använder vi naturresurser för 
tillverkning av produkter som i slutändan slängs



Cirkulär ekonomi

Ett alternativ är att tänka oss bort från det linjära och 
närma oss en cirkulär ekonomi. Cirkulärt därför att de 
resurser vi tar från naturen ska cirkulera runt i 
samhället så länge som möjligt. Avfall förebyggs här så 
tidigt som möjligt i processen och det som blir över 
går tillbaka till naturen som näring. Det handlar om att 
förlänga livet på produkter och ha de naturliga 
kretsloppen i åtanke redan från början. 

Ett exempel är metaller vi gräver upp och bearbetar 
vilket kräver energi och resurser. Därför är det viktigt 
att vi behåller metallen så länge som möjligt i 
samhället genom att ta hand om den. I mobiltelefoner 
finns det stora mängder koppar och även guld. Det 
handlar om att göra rätt från början och att lösa 
problemen innan de dyker upp. Ett viktigt steg är att 
designa produkter med väl valda material och med 
åtanke att dessa ska hålla länge. Redan i detta läge kan 
det också vara värt att fundera över vad som händer 
med produkten längre fram – kanske ska den tillbaka 
till fabriken igen istället för att hamna på 
återvinningen!

Bilden: Allting börjar med materialval och design av 
produkten. Här gäller det att minimera material, energi, 
logistik och undvika avfall längre fram. Det handlar om ett 
effektivt användande av resurser och system för att ta 
tillbaka materialet till produktion eller återvinning.

Fråga: Vad är cirkulärt i din 
verksamhet?



Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi ska det vara sista utvägen att 
utvinna energi ur materialet. Detta gör vi i stor grad i 
Sverige idag då vi förbränner avfall. Att återvinna 
innebär att materialet kommer till användning i andra 
produkter. Detta gör vi när vi pantar burkar exempelvis 
eftersom vi sparar energi på detta och metaller kan 
återvinnas hur många gånger som helst. Om vi klättrar 
ett steg till mot en högre grad av cirkularitet så 
handlar det om återanvändning Här blir saker som inte 
funkar längre till delar i andra saker. Kanske kan en 
lastpall snickras om till en utemöbel?

Att återtillverka är att använda fungerande delar av en 
annars icke fungerande produkt. Det kan vara hjulen 
på en bil som är gammal eller ramen på en cykel. Att 
restaurera är då snarare att renovera cykeln så att den 
från början inte behöver plockas isär. Detta gör vi 
kanske oftare med dyra saker såsom båtar eller gamla 
möbler.

Att reparera och underhålla gör att båten snarare inte 
behöver restaureras då den får kärlek lite titt som tätt. 
Det finns ofta en emotionellt värde kopplat till något 
man haft länge, som gått i arv eller som man byggt 
själv. Om fler produkter skulle ha sådana emotionella 
värden skulle vi antagligen inte slänga dessa med 
samma frekvens. Skulle man kunna känna en koppling 
till sin take away mugg?

Återbruk handlar egentligen om second hand, att en 
produkt funkar bra och får en ny ägare. Här finns det 
en stor marknad på nätet med olika köp och sälj-sidor. 
Redan när produkten tillverkas går det att minska på 
mängden material som används och därmed spara på 
jordens resurser. 

Fråga: Hur skulle din 
verksamhet se ut om den 

var helt cirkulär?



Verksamhetsmodell

Att bli mer cirkulär innebär att skapa värden på ett 
hållbart sätt. Att återanvända material och hjälpa 
kunden att reparera eller lämna tillbaka söndriga 
produkter. Vill man gå ett steg längre här så kan man 
också fråga sig om vi ens behöver äga vissa produkter? 
I vissa fall kanske det till och med är smidigare att 
verksamheten behåller ägandet exempelvis om det 
gäller en stor maskin. I ett sådant fall kan 
verksamheten stå för underhåll och reparationer. 

Ett sätt att arbeta med cirkulär ekonomi är genom 
verksamhetsmodeller. En verksamhetsmodell kan 
beskrivas som en berättelse om en verksamhet och 
hur denna skapar värden. Detta gäller ekonomiska, 
sociala och miljömässiga värden. Berättelsen beskriver 
oftast hur verksamheten fungerar och till vem man 
vänder sig.

Exempelvis blir berättelsen om verksamheten helt 
annorlunda om vi tänker att vi delar på en produkt, 
såsom en gräsklippare, med våra grannar. I så fall 
behövs det bara tillverkas en produkt. Som konsument 
går det även att fråga sig om man egentligen behöver 
produkten från början eller om det går att avstå. Skulle 
du kunna ta med en egen mugg istället för att ta en 
take away mugg?

Fråga: Hur skulle du beskriva din 
verksamhet med en mening?

Baserat på Business model generation av Strategyzer, strategyzer.com



Cirkulära verksamhetsmodeller

1. Dela med sig – erbjudandet kan delas mellan flera 
kunder

2. Produkter som tjänster – funktionen säljs istället 
för den fysiska produkten

3. Avfall som en resurs – avfall blir ett material i nya 
eller återanvända produkter

4. System för att reparera, underhålla, återvinna eller 
återbruka

5. Se över materialval och produkters livslängd – göra 
det hållbart från början 

6. Minimera logistik och energianvändning – dela 
med andra verksamheter

Desso tar tillbaka använda mattor och gör nya mattor 
av det återvunna materialet. 

http://www.desso.com/

EXEMPEL
Följande sidor visar exempel på cirkulära 

verksamhetsmodeller!

http://www.desso.com/


Cirkulära verksamhetsmodeller

Philips bestämde sig för att sälja ljus istället för lampor. 
För kunden tillkommer en månadskostnad men 
installationen är gratis.

Fairphone gör mobiltelefoner med metaller som 
brutits under bra villkor. Mobilerna byggs i moduler så 
man inte behöver byta ut hela mobilen om exempelvis 
kameran går sönder.

https://www.lighting.philips.co.uk/campaigns/art-led-technology https://www.fairphone.com/en/

https://www.lighting.philips.co.uk/campaigns/art-led-technology
https://www.fairphone.com/en/


Verksamhetens vad

Varje verksamhet skapar värden för sin målgrupp som 
i sin tur kanske värderar kvalitet, service eller, vilket är 
vanligt, produktens funktion. Detta är 
värdeerbjudandet och handlar om vad verksamheten 
skapar för värden eller löser för problem för kunden. 
En borrmaskins värde är inte maskinen i sig utan 
förmågan att borra hål!

EXEMPEL PÅ VAD
Uber säger sig erbjuda det smartaste sättet att ta sig 
runt. Kunderna värderar att en bil kommer till dem 
med ett knapptryck, att föraren vet vart du vill åka och 
att det är en kontantfri betalning.

VAD?
Bilden: Verksamhetens vad, vem och hur hänger ihop för att 
skapa berättelsen om verksamheten. 

Berättelsen om din verksamhet

VAD
Vad gör ni i verksamheten?

Vad för värden skapas?

Vad för problem löser ni?

Hur löser ni målgruppens problem eller 

tillfredsställer målgruppens behov?

Rita upp cirkeln på ett stort 
papper och fyll i vad, vem och 

hur för din verksamhet!



Verksamhetens vem

Efter vad är det kanske enklast att fundera över vem, 
alltså vem som är intresserad av det värde som 
verksamheten skapar. Ofta kallas denna grupp för 
kund men kan också kallas användare eller 
medborgare. Vem generar oftast intäkter till en 
verksamhet genom att betala för verksamhetens 
tjänster på ett eller annat sätt.

EXEMPEL PÅ VEM
Airbnb riktar sig både till de som är ute på resa och de 
som äger bostäder som kan hyras ut till de 
föregående.

EXEMPEL PÅ HUR
Den viktigaste kompetensen för en konsult kan vara 
kunskap medan den viktigaste resursen för ett företag 
som tillverkar bilar kan vara bilfabriken.

Verksamhetens hur

Ett värde, alltså ett vad, skapas inte ur tomma intet. 
Detta kräver att verksamheten genomför olika 
aktiviteter, använder resurser eller samarbetar med 
andra. En viktig aktivitet kan exempelvis vara att 
tillverka en produkt och detta kräver olika fysiska 
resurser eller kompetenser. Hur genererar ofta 
kostnader i form av löner, material eller produktion.

VEM
Vem är kunden?

Vilken målgrupp vänder ni er till? Vad utmärker 

målgruppen?

Hur når ni målgruppen? 

HUR

Vilka är de viktigaste aktiviteterna?

Vilka kompetenser och resurser är viktiga?



Resurser

De olika resurser som en verksamheten tar in utifrån 
som är viktiga ur ett cirkulär ekonomiskt perspektiv. 
Det är enklast att tänka i fysiska resurser men det går 
också att tänka på kompetens 

De olika delarna i en verksamheten skapar på olika 
sätt rester – ibland kallat avfall. Detta kan exempelvis 
bero på att resurser inte används fullt ut eller går till 
spillo på andra sätt. Det är enklast att tänka i 
materiellt avfall men det går också att se spill av 
energi, transporter och vatten som en form av avfall.

Rester

EXEMPEL PÅ RESURSER
Fysiska material såsom bomull eller stål eller icke 
materiella resurser såsom energi, transporter eller 
humankapital. 

EXEMPEL PÅ RESTER
Rester från tillverkningen i form av material, energi 
eller vatten. Det som är kvar när produkten är 
färdiganvänd. 

RESURSER
Vilka fysiska resurser använder verksamheten 

och hur länge behålls dessa?

Hur används dessa i vad, vem och hur – rita ut 

detta på cirkeln!

RESTER
Vad för avfall uppkommer i hur och vad?

Vad för avfall behöver vem ta hand om som ni inte 

har ansvar för? 

Rita ut dessa på cirkeln!



Avstå

Tänk 

om

Minska

Återbruka

Underhålla

Restaurera

Återtillverka

Gör produktens funktion överflödig eller erbjud samma 

funktion i en annan produkt (t.ex. streama musik)

Gör användningen av produkten mer intensiv

(t.ex. dela på produkten)

Gör tillverkningen mer effektiv så produkterna kräver färre 

resurser och material (t.ex. produktdesign)

Gör så att produkten, med sin ursprungliga funktion, kan 

användas av en annan konsument (t.ex. second hand) 

Gör så att en produkt kan underhållas och repareras för att 

förlänga dess funktion (t.ex. laga cykeln)

Gör en uttjänt produkt användbar igen

(t.ex. slipa och måla om)

Gör delar av uttjänta produkter tillgängliga för användning i 

nya produkter med samma funktion (t.ex. maskindelar)

Gör så att uttjänta produkter blir till delar i produkter med ny 

funktion (t.ex. lastpallar blir till bord)

Gör så att material i uttjänta produkter kommer till 

användning (t.ex. panta burkar)

Gör så att restmaterial blir till energi eller näring

(t.ex. träflis i kraftvärmeverk)

STRATEGI GÖR 10
Baserad på 9R

Baserat på ramverket för 9R av Kirchherr, J. et al (2017) & Potting et al (2017)

Cirkulära strategier

När verksamhetens vad, vem och hur är 
ifyllt kommer vi till det cirkulära. Cirkulära 
strategier motsvarar olika sätt att sluta 
kretsloppet i en verksamhet som gör den 
mer cirkulär. Grundtanken är att en cirkulär 
strategi kan genomsyra verksamhetens vad, 
vem och hur. Den fungerar då som en vision 
för verksamheten. Samtidigt är den 
nuvarande berättelsen det som är aktuellt 
idag.

I bilden bredvid presenteras tio cirkulära 
strategier som likt en trappa går mot ökad 
cirkularitet. De allra flesta verksamheter 
befinner sig redan någonstans i trappan och 
har potential att klättra ännu högre.

Utvinna

Återanvända

ÅtervinnaVälj en cirkulär strategi som ska fungera 
som en målsättning för din verksamhet 

och skriv in den i mitten av cirkeln!



Den cirkulära kärnan

Den valda strategin fungerar som en framtidsvision för 
din verksamhetsmodell. Nu gäller det att tänka 
kreativt på vilket sätt vad, vem och hur ser ut i en 
framtid där den valda strategin genomsyrar 
verksamheten – den cirkulära kärnan i 
verksamhetsmodellen.

EXEMPEL
I den nuvarande verksamhetsmodellen är tillverkning 
av maskindelar central i hur – i en cirkulär framtid är 
det snarare uthyrning av maskiner som är det 
viktigaste.

Bilden: Hur ser din verksamhet ut om kärnan i bilden blir den 
cirkulära strategin?

STRATEGI

VAD?

CIRKULÄRT
Hur ser vad, vem och hur ut om den valda 

strategin fått genomslag i verksamhetsmodellen?

Fyll på den inre cirkeln!



Den cirkulära framtiden

Slutligen är du redo att förbereda en kort berättelse 
om din verksamhets cirkulära framtid! Exempelvis kan 
du lägga upp denna berättelse på följande sätt:

- Idag går min verksamhet ut på (vad) vilket 
tillkommer genom (hur) och riktar sig till (vem)

- I en cirkulär framtid kommer min verksamhet rikta 
sig till (vem) och bygga på (hur) vilket skapar behov 
av ett (vad) 

- För att nå dit behöver nuvarande (vad) förändras för 
ett framtida (vad)

VAD?

Bilden: Den cirkulära strategin blir den framtida kärnan i 
verksamheten men det kräver förändringar i den nuvarande 
verksamhetsmodellen för att nå denna framtid.

STRATEGI

VAD?

En nyckel är att få ihop den nuvarande 
verksamhetsmodellen med den framtida – och växa 

av detta!

Vad i den nuvarande berättelsen om din verksamhet 
behöver förändras för att nå de cirkulära framtiden?

RESURSER

RESTER



En alternativ
canvas

Bilden: Denna version av canvasen kan 
användas, förslagsvis börjar arbetet med 
business model canvas originalet från 
Strategyzer.com för att sedan gå vidare 
till denna version. Det går att ladda hem 
en transparent version för utskrift på:

http://lnu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1362637/IM
AGE02.png

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362637/IMAGE02.png

