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Om projektet:

Projektet Finansiering cirkulära affärsmodeller –
risker och möjligheter finansieras av Vinnova och
genomförs av forskningsinstitutet RISE i
samarbete med produktföretagen Kinnarps AB,
Modul-System HH AB, och Clean Motion AB, samt
finansföretagen Sparbanken Sjuhärad, Ekobanken
och JAK Medlemsbank. Medverkat som konsulter har
också Susanne Olofsson och Thomas Polesie.
Projektet har i huvudsak genomförts som en
intervjustudie under tiden januari 2018 t o m maj
2019. Förutom deltagande parter har ytterligare
10 produktföretag och 9 finansaktörer (varav 3
större banker i Nederländerna) intervjuats.
Studien är den första i sitt slag – en
vetenskaplig studie som undersöker finansierings
roll för en övergång till cirkulära
affärsmodeller.
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Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller:

Till följd av den linjära ”slit och släng”-ekonomin lever vi i

Sverige idag som om det funnes 4,7 jordklot. Snittet för världen

är 1,7. Detta är en ohållbar situation, där cirkulär ekonomi allt

oftare nämns som en möjlig dellösning. Cirkulär ekonomi är ett

koncept och ramverk som bygger på att material, resurser och

produkter används med så högt bibehållet värde så länge som

möjligt. För att åstadkomma detta brukar cirkulära

affärsmodeller, speciellt produkt-som-tjänst-modeller, anses

vara en av de starkaste drivkrafterna. När ägandet för

produkterna stannar hos producenten i stället för att de säljs

till en slutkund eller konsument kommer incitamenten för det

tillverkande företaget att skifta från att tjäna pengar på flödet

av material till att tjäna pengar på värdebevarande i material.

 

Problemet i korthet:

I vår undersökning har vi sett att när företag skiftar

till cirkulära affärsmodeller, får det konsekvenser som inte

normalt uppstår vid tillämpning av traditionella linjära

affärsmodeller. De faktorer som ger ekonomiska, och därmed

finansiella, konsekvenser är:

• Företaget binder mer kapital i ett lager av produkter som

skall hyras ut.

• Kassaflödet blir långsiktigt mer stabilt, men kortsiktigt sämre

än vid linjär försäljning.

• Hyresmodellerna kräver en annan prissättningsmodell, och

kanske nya andrahandsmarknader.

• Produkterna som skall behållas längre av företaget och hyras

ut kräver bättre kvalitet och cirkulär – kanske till och med

framtidsadaptiv - design.

 

Samtliga ovanstående faktorer kräver en ny syn på

kapitalbehovet. På kort sikt krävs mer kapital för övergång till

en cirkulär affärsmodell. Allt tyder på att företagen framöver

behöver en högre grad av soliditet, dvs. mera egen finansiering

än tidigare för att vara mera motståndskraftiga vid allt

snabbare förändringar. Men även lånekapital behövs, och

därmed blir finanssektorn en viktig aktör i omställningen.
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Rekommendationer till produktföretag:

Finansiering är kanske inte det första problem som uppstår när

du som tillverkande företag vill gå över till att sälja tjänst, men

när behovet av flexibel tillgång till lån och kapital uppstår är

följande aspekter viktiga att tänka och agera på:

• En finansiär kommer alltid att göra en kreditprövning baserat

på en kombination av bedömning av risken i affär, säkerheter

och person. För dig som företag i behov av kapital gäller det

att övertyga långivaren om att din affärsmodell är långsiktigt

hållbar, inte bara miljömässigt och socialt utan också

ekonomiskt. Finansiering kommer alltid att vara avhängigt

ett bra ”business case” med sunda intäktsströmmar. Både

prissättning, kontraktstider, kostnadskalkylerna för

underhåll, reparation och service mm måste tåla detaljerad

granskning.

• Erbjudandet måste visa på större nytta för kund, och därmed

på potentialen för högre lönsamhet än motsvarande linjär

modell. Det är alltså viktigt att ta med jämförelsen med den

existerande linjära modellen i presentationen av affären.

Påvisa varför den existerande linjära modellen inte är

långsiktigt hållbar!

• När finansiären har svårt att hitta lämpliga benchmarks och

jämförelsesiffror (för att din modell är ny i branschen),

fundera över hur detta kan avhjälpas. Kan man titta utanför

Sverige? Kan man aktivt ta in sina kunder och deras

återbetalningsförmåga i bedömningen?

• Om dina produkter är lågvärdiga och normalt inte kan tas

som säkerhet, hur kan du och långivaren hitta en lämplig

form för säkerhet? Finns en andrahandsmarknad där ett

marknadsmässigt restvärde kan hittas? Är det bättre att

kontrakt och framtida intäktsströmmar ses som säkerhet?

Vem kan i så fall ta över kontrakten om verksamheten måste

likvideras?

• Eftersom det finns en ökad upplevd risk för finansiären vid

finansiering av cirkulära modeller, bedömer vi att det är

mycket viktigt för en finansiär att veta att även ägarna till

företaget tar sin del av risken. Det vill säga att man så mycket

som möjligt delar på risken. Det betyder att även ägare och

styrelser måste förstå de nya modellerna och de

frågeställningar som uppstår. Potentiellt kan detta också

stärka banden mellan företag och finansiär, och skapa mer

kollaborativa förhållanden än idag.

• En av de största finansiella utmaningarna med omställningen

till cirkulära affärsmodeller är att när balansräkningen

förändras, ändras också förutsättningarna för viktiga

nyckeltal. Omsättningstillgångar kan behöva omdefinieras

till anläggningstillgångar, rörelsekapitalet liksom sysselsatt

kapital påverkas, och nyckeltal som avkastning på sysselsatt

kapital (ROCE) och lageromsättningshastighet behöver

omvärderas. I praktiken kan detta innebära att det blir

mycket svårt att styra företagets båda verksamheter (den

linjära och den cirkulära) inom ramen för samma

ekonomimodell och styrande principer. Detta kan lösas med

att man lägger den cirkulära verksamheten i ett separat

affärsområde, eller t o m i ett separat bolag.

 

Rekommendationer riktade till banker och andra finansiärer:

Cirkulär ekonomi är en megatrend som påverkar strukturer,

modeller och möjligheter i hela ekonomin. Banker och

finansiärer måste, liksom andra aktörer i ekonomin, förhålla sig

till detta. Ett av de mest uppenbara och konkreta exemplen på

situationer som kräver nya sätt att arbeta och en delvis ny syn

på risk, är när det ökade kapitalbehovet vid övergången till

cirkulära affärsmodeller behöver finansieras med hjälp av lån.

Här följer några råd och tips till finansiärer, baserat på

insamlade data i projektet.

• Du som finansiär är central för att övergången till cirkulära

affärsmodeller ska lyckas! Som den som bestämmer över

vilka projekt som finansieras, bestämmer du över vilka

projekt som blir genomförda. Du är en mycket viktig aktör i

övergången till ett radikalt mer resurseffektivt samhälle.

• Se den cirkulära resan som en affärsmöjlighet för dig som

finansiär! Genom att lära dig mer om din kunds verksamhet

kan du positionera dig inte bara som finansiär, utan också

som strategisk rådgivare. Detta ökar dina möjligheter inte

bara att ta korrekta kreditbeslut, utan också att bredda dina

erbjudanden och stärka din affär.

• Agera långsiktigt! I cirkulära affärsmodeller finns ett

inneboende hållbarhetstänk och en långsiktighet i

intäktsströmmar, som måste spegla av sig också på

finansmarknaden och tillgång på kapital. Långsiktigt kapital

kommer att vara en helt nödvändig del av omställningen,

både på ägar- och lånefinansieringssidan.

• Agera som en del av ett affärsekosystem! När det gäller både

värderingen av återbetalningsförmåga och värderingen av

säkerheter behöver du se bredare än vanligt på utmaningen.

Om du inte med enkelhet kan förstå om kundens

prognostiserade intäkter är trovärdiga och relevanta - prata

med kundens kunder. Om det inte verkar finnas ett enkelt

sätt att realisera kontraktsvärden vid en ev konkurs - prata

med aktörer i liknande branscher, leta utanför Sveriges

gränser, sätt upp samarbeten med andra finansiärer och

försök skapa en kunskapsbas om detta.

• Det kan vara så att det är nödvändigt att ta en något högre

(upplevd) risk initialt för att bygga den nya kunskap som

behövs för att säkra framtida affärer. Det finns en risk också i

att ligga kvar i befintliga linjära modeller, och i något läge är

det en större risk att ligga kvar med exponering mot kunder i

befintliga modeller än att skifta.

• Påverka hur du vill att denna nya marknad ska fungera!

Samarbeta med andra banker och finansaktörer, och agera

för de förändringar av regler och policy som du anser behövs

för att finansieringssituationen ska fungera bra och vara en

möjlighet och inte ett hinder för företag som vill gå över till

cirkulära modeller. Se på risker på ett annat sätt. Som

finansiär har du samma ansvar att utveckla affärsmodeller

som är hållbara och som möter produktföretagen och dess

kunders krav på hållbarhet.

 

Rekommendation till politiska beslutsfattare:

• Om svenska företag ska kunna skifta till cirkulära modeller

och Sverige vara en förebild i övergången till en mer cirkulär

ekonomi, är tydliga nationella mål ett måste. 

• Statliga finansiering i någon form (garantier, omställningslån

eller liknande) skulle kunna öka på takten i omställningen till

mer cirkulära affärsmodeller.


