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SAMMANFATTNING 
 
 
För att den cirkulära ekonomin ska ta ordentlig fart krävs att företag ser en kommersiell 

affärspotential. Den här studien vill undersöka om cirkulära affärsmodeller kan vara mer 

lönsamma än dagens linjära och ta fram ett verktyg för en sådan analys. 

 

I studien ingår tre företag från olika branscher deltagit med tre olika cirkulära affärsmodeller: 

kläder som prenumeration, cyklar som privatleasing och elbåtar i en delningstjänst. Verktygen 

som har utvecklats för hyra/prenumeration respektive delningstjänst kan på ett par timmar ge 

en första indikation på lönsamheten för en produkt i en cirkulär affärsmodell relativt den 

befintligt linjära samt vad som påverkar och hur mycket. 

 

En applicering av verktyget visar att för kläder och elbåtar finns goda möjligheter att tjäna mer 

pengar i en cirkulär affärsmodell än i den befintliga linjära. För cyklar är det en större utmaning 

även om det kan vara möjligt. 

 

Studien har under arbetet identifierat ett antal möjligheter och utmaningar som man bör ägnas 

en del uppmärksamhet för att få till en lönsam cirkulär affärsmodell som också är hållbar, t ex 

finansieringslösningar, att icke automatiserad hantering äter mycket marginal och hur den kan 

undvikas, vikten av dedikerad ledning och öronmärkta personresurser, att vara vaksam på den 

verkliga miljönyttan, IT-system som ofta behöver skräddarsys, vinsten av att skapa nya kund-

ekosystem m m. 
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1. INLEDNING 

 

För att klara de mål som är uppsatta (Agenda 2030, Global Sustainable Goals, 1,5 graders-

målet etc) är cirkulär ekonomi en nödvändighet då den möjliggör 5-8 gånger högre 

resursutnyttjande1. För att hållbara, cirkulära affärsmodeller ska slå igenom på allvar jämte de 

linjära affärsmodellerna inom snar framtid måste tre områden vara på plats. 

 

För det första måste affärsmodellerna skapa ett kundvärde som tangerar eller helst överträffar 

det linjära ägandet. Detta kan t ex vara ett mer kostnadseffektivt alternativ för kunden, 

bekymmerfrihet, tidsbesparing eller andra tjänster, gärna i kombinationer. Om inte detta 

uppnås på ett tillräckligt attraktivt sätt kommer det inte finnas nog med efterfrågan och 

betalningsvilja för att generera tillräckligt med intäkter till levererande företag som därmed 

inte satsar tillräckligt.  

 

För det andra måste den cirkulära affärsmodellen generera en vinst (eller annat värde) som 

motsvarar vinsten/värdet från den linjära affären men helst högre. Det kan t ex ske genom 

lägre kostnader för återtillverkning istället för nyproduktion eller genom högre kundlojalitet. 

Varför skulle annars ett företag anstränga sig och riskera en investering i det nya om de inte 

tjänar lika mycket eller mer? Möjligen skulle en lägre marginal på cirkulära produkter vara 

bra affärsmässigt om det attraherar fler (miljömedvetna) kunder som man annars inte hade fått 

eller så är det ett måste för att överleva i en värld där kunder generellt ställer allt högre krav 

på hållbarhet. 

 

Cirkulär teori2 säger att det finns utrymme för både ett och två ovan, eftersom 

värdebevarandet i att inte låta produkter och material gå mot en för tidig död är stort, och att 

det genererar utrymmet för en sådan ”win-win-situation”. 

 

För det tredje måste affärsmodellen vara hållbar vilket inte är självklart bara för att den är 

cirkulär. T ex kan en hyr-modell leda till att delar byts ut alltför tidigt mellan användare för att 

hålla produkten fräsch vilket kanske inte hade skett om en person ägde produkten hela tiden. 

Även utsläpp från transporter dyker inte sällan upp som miljöbovar i samband med  

tjänstefiering. 

 

  

 
1 Nasr och Thurston (2006) 
2 Källa? 
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2. GENOMFÖRANDE 

 

Den här studien undersöker om det går att tjäna lika mycket pengar eller mer med en cirkulär 

affärsmodell jämfört med samma produkt i en traditionell linjär modell. Jämförelsen är 

relevant då de många av de industriella företag som kommer vara verksamma inom 

överskådlig framtid redan existerar varför just omställning av dessa (till skillnad från ett 

nystartat företag med en cirkulär affärsidé från start) utgör en stor potential.  

 

Även om studiens fokus ligger på företagets affär måste självklart kundvärde beaktas då detta 

styr betalningsviljan och därmed intäktssidan. Till sist presenteras även en kortare diskussion 

om miljönyttan för respektive affärsmodell för utan den delen når vi bara bra affärer men inga 

nödvändiga hållbarhetsmål. 

 

Framtidsadaptiv produktdesign är ofta nödvändig för att nå lönsamhet men kräver också en 

hel del resurser räknat i pengar, mantimmar och tid fram till produktlansering. Därför är det 

bra att testa befintlig linjär produkt som tjänst redan med befintlig, linjär produkt för att se om 

affären bär sig redan där för att sedan räkna på förbättrad marginal i ett andra steg m h a 

produktdesign, omställning av produktion osv. Det är ju lättare för företaget att ta de 

investeringarna om de redan fått klart för sig att större vinster finns att hämta längre fram. 

 

Avgränsningar  

 

Generellt är det de snäva looparna i den cirkulära ekonomin mer lönsamma än de långa. En 

affärsmodell baserad på en snäv loop som t ex hyra eller återanvändning behåller mycket av 

sitt värde från en kund/hyra till en annan medan en lång loop såsom återvinning maler ner inte 

bara själva materialet utan mycket av värdet av materialet. Den här studien har därför valt att 

börja i den lätta änden och fokusera på olika typer av tjänster i snäva loopar då det finns mest 

vinstpotential här både ekonomiskt och miljömässigt.  

 

De tre företagen som ingått i studien representerar tre olika PaaS-modeller (Product as a 

Service) med olika produktlivslängd: prenumeration av kläder (kort livslängd), leasing av 

cykel (medellång livslängd) och delningstjänst av elbåtar (lång livslängd). Samtliga har också 

möjlighet till uppgraderingar av produkterna över tid trots att de egentligen är designade för 

linjär försäljning. 
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Verktyg 

 

Eftersom ambitionen är att bedöma hur framgångsrik en ny cirkulär affärsmodell är 

vinstmässigt för ett företag jämfört med en existerande linjär affären belastas den cirkulära 

kalkylen med en produktkostnad som motsvarar hela försäljningspriset mot kund för den 

existerande linjära produkten. Eller uttryckt på annat sätt: den existerande försäljnings-

avdelningen säljer produkten linjärt till den ’cirkulära avdelningen’ med full, ordinarie 

marginal precis som till vilken kund som helst. Därefter försöker den cirkulära affären 

generera ytterligare vinst. Fördelen med att lägga in den linjära produktens försäljningspris 

som kostnad i den cirkulära kalkylen är att all kostnad och marginal för befintlig produkt 

automatiskt blir inkluderad och från den dag då den cirkulära kalkylen går med vinst är den 

mer lönsam än den linjära förutsatt att alla indirekta kostnader som tillkommit p g a den 

cirkulära affären är inkluderade. 
 
 

Fördelen med att lägga in den linjära produktens 
försäljningspris som kostnad i den cirkulära 
kalkylen är att all kostnad och marginal för 

befintlig produkt automatiskt blir inkluderad och 
från den dag då den cirkulära kalkylen går med 

vinst är den mer lönsam än den linjära. 
 

 
 
Figur 1: Beräkningsmodellen där Företag X lägger in försäljningspriset som kostnad i den cirkulära affärsmodellen och tjänar Y kr i en första 
affär och sedan ytterligare Z i en andra. 
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Den höga produktkostnaden belastar ofta kalkylen hårt inledningsvis då många skriver 

av på säg tre till fem år men blir allt lättare kostnadsmässigt ju längre tiden löper då 

avskrivningskostnaderna avtar eller upphör och i stället ersätts av kostnader för 

reparationer, uppgraderingar etc (som ofta ökar över tid men är lägre än att producera en 

ny produkt). Företag kan därför hitta mer lönsamhet i den cirkulära ekonomin genom att 

skapa och fånga ett högre värde i de senare åren i produktlivscykeln än vad som kan 

kontrolleras med en linjär affärsmodell.  

 

Det är inte sällan en tidsfråga innan den cirkulära affären aggregerat börjar bli mer lönsam än 

den linjära. Det kan emellertid vara så att den är mer lönsam redan från första dagen eller så 

hinner den aldrig bli det innan produkten är uttjänt. Huvudfrågan i modellen är alltså: när (om 

någonsin) börjar en cirkulär affärsmodell generera mer vinst än en linjär? 

 

Företag kan därför hitta mer lönsamhet i den 
cirkulära ekonomin genom att skapa och 
fånga ett högre värde i de senare åren i 

produktlivscykeln än vad som kan 
kontrolleras med en linjär affärsmodell. 

 

Figur 2 nedan visar ett typexempel där en linjär produkt satts i en cirkulär affärsmodell. I 

exemplet har produktkostnaden skrivits av på fyra år varför kalkylen belastas hårt de åren 

med negativt resultat som följd. De efterföljande åren däremot kan bidra till bra lönsamhet om 

det inte kostar alltför mycket att upprätthålla tillräckligt hög funktionsnivå så att kundens 

betalningsvilja inte avtar för mycket. Förutom löpande kostnader för service, reparationer m 

m så kan vissa år kräva större uppgraderingar (år sju i vårt exempel).  

 

Framtidadaptiv produktdesign som möjliggör kostnadseffektiv uppgradering av komponenter 

spelar stor roll för att öka produktens livslängd. Uppgraderade produkter kan inte bara 

möjliggöra en fortsatt hög intäkt utan skulle t o m kunna öka intäkterna också, t ex en leasing-

cykel som är förberedd för framtida elektrifiering kan gå från att vara en vanlig cykel till en 

el-cykel och med en begränsad kostnad för modifiering till el kan den generera en högre intäkt 

därefter. En ideal framtidsadaptiv design kan således skapa en lång produktlivslängd där  
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betalningsviljan hålls uppe genom låga kostnader. Den integral av marginal som uppstår 

mellan intäkt, kostnad och tid kan ha ett stort värde. 

 

 
 
 
Figur 2: Typskiss över hur intäkter, kostnader och lönsamhet kan se ut per månad för respektive år för en linjär produkt i en cirkulär 
affärsmodell (tjänstemodell såsom hyra eller prenumeration).  
 
 
Den här studien undersöker både lönsamhet per produktenhet efter att de nya, direkta 

cirkulära kostnaderna lagts till (täckningsbidrag nivå 1, TB1) och även på produktgrupp/det 

cirkulära affärsområdet när indirekta kostnader som kan härledas till denna verksamhet 

belastat kalkylen (täckningsbidrag nivå 2, TB2). 

 

Förutom att hitta värde för företagen som är fokus för studien bedöms kundvärdet vilket görs 

med Osterwalder’s Business Model Canvas. 

 

Slutligen hålls en enklare diskussion kring miljönyttan av att driva respektive affärsmodell. 

 
 

En ideal framtidsadaptiv design kan 
således skapa en lång produktlivslängd 
där betalningsviljan hålls uppe genom 

låga kostnader. Den integral av marginal 
som uppstår mellan intäkt, kostnad och 

tid kan ha ett stort värde. 
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3. OMVÄRLDSBEVAKNING   

 
Affärsverksamheter som driver delningstjänster och produkt som tjänst är ganska 

polariserade; antingen är det väldiga bolag som investerar stort eller så är det små bolag som 

har svårt med både tillväxt och lönsamhet. 

 

Kläder 

 

I klädbranschen i Sverige finns en del initiativ med olika inriktningar. Something Borrowed, 

Curatorz, Sabina and friends är alla prenumerationstjänster på kläder, 2-3 plagg åt gången och 

med samarbeten med klädtillverkare/retail-kedjor och agerar därmed bl a marknad för 

överblivna lager (nya kläder). Ofta är det ok att förlänga hyran på något plagg eller köpa ut. 

Hack Your Closet har en liknande affärsmodell men med undantaget att utbudet är 

uteslutande begagnade kläder. Rent a trend är en P2P-plattform där privatpersoner hyr ut sina 

kläder till andra privatpersoner. Även jätten H&M har skapat en hyr-modell under 2019. 

Hyber har en prenumerationstjänst riktad mot barn. Gemensamt för de allra flesta är att de än 

så länge är förhållandevis små verksamheter som varken visar någon större tillväxt eller vinst 

och heller inte investerar större belopp. 

 

Internationellt sticker USA ut mest, särskilt jätten Rent a Runway som hyr ut designer-kläder 

i ett prenumerationsupplägg. De samarbetar med modehusen och erbjuder utköp av favorit-

plaggen och kunddata tillbaka till modehusen. Företaget har 8 miljoner kunder och omsätter 

över 100 mUSD. Om de går med vinst är fortfarande oklart. Bakom framgångarna ligger stora 

investeringar i kunddata, logistik, tvätt, IT m m. En bit efter Rent a Runway finns Le Tote och 

Bag Borrow & Steal med liknande upplägg. I Nederländerna är MUD verksamma med 

leasing av jeans (1-3 par jeans i ett år och byt,köp eller lämna åter sedan). 

 

Även outdoor-kläder erbjuds som tjänst. I Sverige finns t ex Rent-a-plagg och Houdini som 

hyr ut outdoor-plagg liksom Urban Outfitters i USA och Outdoor Hire i Storbritanien. 

 

Cyklar 

 

I Sverige finns förmånscyklar som en etablerad tjänst. Både Sportson, BikeLease och 

GoRide har leasingerbjudanden till företag och dess anställda som en förmån på ett  
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kostnadsneutralt sätt för företaget (jmf personalbil). Här finns en hyfsad stor affär idag 

men leasing direkt till privatpersoner är begränsat. 

 

Unicykel gjorde ett testprojekt 2011 med cykel i leasingmodell vilket dock inte fick 

någon fortsättning. Främsta upplevda hindren var osäkerhet kring framtida värde av 

cyklarna och om de gick att uppgradera i framtiden dvs bolaget var långsiktligt beroende 

av leverantörer. 

 

Internationellt händer det föga oväntat mest i Nederländerna. Jätten Swapfiets med de blå 

framdäcken sticker ut och erbjuder privatleasing av cyklar till lågt månadspris trots stort 

innehåll såsom service, on-demand-reparationer, lånecyklar, belysning, extra lås och 

stöldförsäkring. Företaget har vuxit kraftigt och finns i över 50 städer i Nederländerna, 

Tyskland, Belgien och Danmark. Det ryktas även om en lansering i Sverige. 

Konkurrenten EasyFiets gör i princip samma sak men använder återvunna cyklar. De har 

inte vuxit lika kraftigt (finns i en handfull städer i Nederländerna), men det kan bero på 

att de ej investerar i tillväxt på samma sätt.  

 

En intressant iakttagelse är att det dyker upp renodlade servicekedjor för cyklar såsom Bikefix 

i Sverige som gör service och reparationer och bidrar därmed till förlängd livslängd. Likaså 

företag som Easy Recycling som tar hand om begagnade cyklar, renoverar dem och sedan 

säljer dem. 

 

Båtar 

 

Gällande båtar finns framför allt två plattformar på temat delning: Agapi som är en B2P-

plattform och Skipperi som är en P2P-plattform. Svenska Agapi tar 50.000-150.000 kr i 

årsavgift där allt är inkluderat utom bränsle. Ännu begränsad omfattning men växer. På 

Skipperi möts privata båtägare och de som vill hyra av dem. Skipperi tar 13,5% av 

transaktionen. Även båttillverkare börjar lägga upp sinas båtar här. 
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4. KLÄDER SOM PRENUMERATION 
 
Klädföretaget testar en prenumerationsmodell där kunden prenumererar på en garderob med 

kläder. 4 plagg kan nyttjas åt gången och 4 byten erbjuds per år. 

 

Värde för kund 

 

Kunden har tillgång till en mycket stor garderob men betalar bara löpande för de plagg som 

nyttjas. Möjlighet att köpa ut sitt favoritplagg är också ett värde för kund. Efter att ha hittat 

sin favorit, varför hyra en produkt som du vet att du använder mycket och under lång tid? 

20% av testpersonerna har utnyttjat detta. 

 

Positiva kommentarer har t ex varit flexibiliteten i garderoben, tillgång till mycket kläder av 

hög kvalitet, att ha rätt kläder för rätt aktiviteter och att garderoben ständigt är kan vara 

aktuell. De tveksamma kommentarer som uppkommit är att pengar tickar varje månad utan att 

det leder till något ägande för kunden, oro för att kläderna inte är hela och rena nog eller att 

exakt rätt modell och färg inte finns tillgänglig.  

 

Att få tillgång till senaste modellerna, stor flexibilitet i hur man får byta och tillgänglighet till 

den potentiella garderoben är viktigt för kundnöjdhet och betalningsvilja.  

 

Värde för företaget 

 

Data input 

 

Prenumerationsmodellen är upplagd i två steg: en första fas på 4 år med nya/nästan nya 

produkter med högt pris (900 kr ink moms) och en andra fas på ytterligare 4 år med 

begagnade produkter med lägre pris (600 kr inkl moms). Enligt piloten har kunderna visat en 

genomsnittlig betalningsvilja på 650kr. Dock kan drygt en tredjedel tänka sig betala mer (20-

50% mer) medan en annan dryg tredjedel betala mindre. 

 

Försäljningspriset för det summan av plaggen i det genomsnittliga paketet till går in som 

kostnad i kalkylen för att täcka upp all ordinarie kostnad och marginaler för den linjära 

affären (se avsnittet Modell).  

 
 



 13 
 
 

 
 
 
 

Kläderna förväntas ha en teknisk livslängd på åtminstone de 8 år som de ingår i tjänsten. 

Restvärdet sjunker successivt och slutar på noll i slutet av år 4. Därefter avyttras dem som 

begagnade (den marginalen är inte med i kalkylen i denna studie). Dubbelt så mycket kläder 

som används ligger med i basen för produktkostnad för att kunna möta kundernas önskemål. 

5,0% ränta antas. 

 

Kostnader för logistik är baserat på att 60% av kunderna väljer postgång (som betalas av 

företaget), resten hämtar/lämnar själva och att de gör ett byte 4 gånger per år. 2,5 plagg byts i 

genomsnitt vid dessa tillfällen och tvättas då vilket också belastar kalkylen. En genomsnittlig 

kostnad per reparation ligger också i kalkylen vilket sker på 10% av plaggen per år under de 

första 4 åren och 20% av plaggen under de kommande 4 åren då plaggen är mer begagnade. 

 

Finansiellt resultat 
 

Resultatet på TB1-nivå blir positivt redan från start, se figur 2 nedan. Tvåstegs-

prenumerationen till olika kundsegment med högt pris de första fyra åren när produkterna är 

nya eller nästan nya och tål en högre avskrivningstakt för att sedan följas av en annan 

fyraårsperiod med lägre pris för samma produkter som då blivit mer begagnade (högre 

reparationskostnader men ingen avskrivning kvar att göra). 

 

 

 
 
Figur 3: Med ett högt pris de första fyra åren kan kläderna skrivas av under den perioden för att kunna generera god vinst i ytterligare fyra år 
trots sänkt pris.  
 
 
 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Kläder som prenumeration 
Lönsamhet utöver linjär försäljning - Snittkalkyler per enhet per månad i resp år

INTÄKT KOSTNAD RESULTAT TB1
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Summerar vi alla månaders TB1 och adderar dem efter varandra får vi således en aggregerad 

marginal på produkten som bara blir större ju längre tjänsten säljs. Den andra halvan dvs de 

fyra sista produktåren efter avskrivning genererar 30% mer vinst (TB1) än de första fyra åren. 

 

Räcker då detta täckningsbidrag (TB1) att täcka de indirekta kostnaderna som kan härledas 

till den cirkulära affärsmodellen dvs får vi en positiva total TB2 och iså fall när? 

 

Vid ett räkneexempel med 1 000 prenumeranter och med kostnadsbelastning för egen IT-

utveckling inkl löpande IT, 2,5 personers löner, lager-hub för bättre logistik samt logistik till 

lager-hub når affären en bättre lönsamhet än den linjära redan andra året, se figur 3. 

 
 

 
 
Figur 4: Den cirkulära affären inkl indirekta, relaterade kostnader ger en additionell lönsamhet till den linjära från det andra året (vinst utöver 
linjär affär). 

 
 
Känslighetsanalys 
 
Hur säker är då den här kalkylen med sina antaganden? Tittar vi på pris och efterfrågan måste 

priset upp ca 10% för att täcka ett efterfrågefall på ca 20% för att behålla samma resultat. Ju 

mer prenumeranter (ju större affär) ju mindre minskningar i pris för samma resultat p g a att 

det ligger en del fasta kostnader i TB2. 

 
Rörliga kostnader såsom tvätt, logistik och reparationer har ringa påverkan på resultatet i 

TB2. T ex en fördubbling av all kostnad för dessa områden ger en break-even år 3 istället för 

år 2. 

 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Kläder som prenumeration
Aggregerad total lönsamhet (TB2) utöver linjär försäljning för cirkulär affär (1000 kunder)

  RESULTAT AGGREGERAT
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Räntan har en liten påverkan på totala lönsamheten när avskrivningstiden är förhållandevis 

kort (4 år) och affären pågår i åtta år med den senare halvan helt utan bundet kapital. 

 

Till sist finns en marginal att hämta i slutet av den totala leasingperioden när kläderna avyttras 

vilket inte är med i kalkylen. 

 
 

Räntan har en liten påverkan på totala lönsamheten 
när avskrivningstiden är förhållandevis kort (4 år) 
och affären pågår i åtta år med den senare halvan 

helt utan bundet kapital. 
 
 
Värde för miljön 

 

Ofta köper vi ett plagg för att det har ett nyhetsvärde för oss som konsumenter snarare än att 

vi egentligen måste byta ut det för att det tappat sin tekniska funktion såsom att hålla oss 

varma eller torra. Att prenumerera på en garderob där en persons avslutade bruk av ett plagg 

kan bli en annans nyhetsvärde minskar således trycket på nyproduktion och därmed miljö.  

 

Beräkningarna visar också hur viktigt det är för det ekonomiska resultatet att plaggen håller 

länge både tekniskt och modemässigt och kan uppdateras kostnadseffektivt. Det faktum att 

företaget i en cirkulär affärsmodell äger produkten gör att det bör uppstå en stark kommersiell 

drivkraft att ta fram långsiktigt hållbara produkter så att de kan generera intäkter så länge som 

möjligt. 

 

Prenumerations-tjänsten uppvisar 34% lägre klimatpåverkan jämfört med motsvarande plagg i 

ägandeform p g att färre plagg behöver produceras då plaggen håller längre och används 

större del av livslängden3. Utvärderingen kunde också notera att plagg med sämre kvalitet har 

mer negativ miljöpåverkan i en prenumerationsmodell än det har i ägd form. 

 

Dock är det av stor vikt att påvisa ökad livslängd i plaggets användande och att den logistik 

som naturligt uppstår vid prenumerations-modeller (kunden åker och byter och/eller paket 

skickas) är utformad på så sätt att detta inte äter upp de miljömässiga vinsterna som sparas in  

 
 

3 RE:Source 44331-1 (2019) 
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med effektivt resursnyttjande av producerade produkter4. I detta case lämnar/hämtar 40% av 

kunderna sina kläder själva vilket, beroende på transportmedel, påverkar miljönyttan. 

 

Leder tjänstefierings-modeller som den här till ökad konsumtion? Dels behövs fler kläder för 

att för att bemöta efterfrågan tillräckligt flexibelt (i detta fall dubbelt så många än vad som 

aktivt används av kunderna). Kanske blir det också lättare att konsumera eller så tar den här 

den klimatsmarta cirkulära affärsmodellen mer plats i plånboken och blockerar därmed annan 

konsumtion. T ex köpte 55% av testpersonerna något från företaget för att äga (i snitt 1,8 

plagg per person). Å andra sidan minskade det totala antalet plagg de köpte under perioden 

från 9 till 6 plagg. De har alltså köpt färre plagg totalt, men fler av märket som erbjöd 

prenumeratuon.  

 
Om det är konsumtion som annars inte hade skett och som är utöver personernas totala 

konsumtion går inte att svara på utifrån den här studien. Det borde dock vara så att en tjänst 

som möjliggör för en kund att köpa ut sitt favoritplagg bör leda till färre förhastade felköp. 

 
Det faktum att företaget i en cirkulär affärsmodell 

äger produkten gör att det bör uppstå en stark 
kommersiell drivkraft att ta fram långsiktigt 

hållbara och uppgraderbara produkter så att de 
kan generera intäkter så länge som möjligt. 

 
 
  

 
4 Mistra Future Fashion / Journal of Cleaner Production (2017) 
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5. CYKLAR SOM PRIVATLEASING 
 

Den tänka affärsmodellen är privatleasing av cyklar med hög servicenivå främst riktat 

pendlare eller motsvarande brukningsgrad, alltså personer som vill ha ett väl fungerande 

transportmedel. 

 

Värde för kund 

 

Tjänsten löser en del kända problem som en cyklist kan ha. Tänk bara på punktering, slitage, 

kedjor som ska oljas, punkteringar, drivlinor som slits ut, bromsar som ska justeras, 

stillestånd, ta sig till verkstad utan bil osv. 

 

Bedömningen är att det finns en stor betalningsvilja för att alltid ha en bekymmersfri och 

flexibel tillgång till moderna och säkra cyklar som ständigt är välservade och i bra skick. 

Dessutom frigörs kapital kortsiktigt för kunden. Fr a är tjänsten tänkt för de som använder 

cykeln mycket såsom pendlare och där cykeln är mer mindre umbärlig. 

 

Värde för företaget 

 

Data input 

 

Affärsmodellen förutsätter en hög betalningsvilja, 649 kr/mån vilket är dubbelt så mycket 

som respondenter svarat att de är villiga att betala för att hyra cykel (ca 300 kr). 300 kr 

motsvarar också ungefär ’5-årsregeln’ dvs man vill inte betala mycket mer per månad än som 

aggregerat summerar upp till ägd cykel efter 5 år. Men tjänsten på nivån 649 kr kommer med 

ett omfattande servicenivå, ett slags all-inclusive-erbjudande. 

 

En produkt som motsvarar en ’snitt-cykel’ har använts dvs ett fullt genomsnittligt 

försäljningspris (ingen rabatt) går in som kostnad i kalkylen för att täcka upp alla ordinarie 

kostnader och marginaler för den linjära affären (se avsnittet Modell). Avskrivning sker på 36 

månader. 

 

All service är inkluderad i priset för TB1-kalkylen; årlig standardservice, större service var 

tredje år och uppgraderingar var sjätte år. Vidare ligger en punkteringsförsäkring med, ett lås  
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till leasingtagaren samt antagandet att var tionde cykel försvinner (intern avsättning i brist på 

B2B cykelförsäkringar). 

 

Förlorad marginal från icke såld service (går ju ej att sälja till kunderna här då det ingår i 

erbjudandet) är ej inkluderat i kalkylen då den posten troligen kompenseras av all den intäkt 

som genereras då servicedelarnas fulla intäkt går in i kalkylen som kostnad (precis som för 

produkterna). 

 

Även kostnader för hämta/lämna-service (2 gånger per år och per kund) ligger i 

kunderbjudandet och belastar kalkylen men tas upp som indirekta kostnader först i TB 2. 

 

Modelleringen förutsätter att det inte finns något friktionslager mellan leasingtagarna. Inte 

heller har lagerkostnad belastat kalkylen i detta initiala läge då den bedömts som mycket låg 

per cykel och månad. 

 

Finansiellt resultat  

 
Med ovan input är den här affärsmodellen mer lönsam på TB1-nivå än den existerande linjär 
redan från början, se figur 4 nedan. 
 
 

 
 
Figur 5:  Modellen med cykel-leasing kan med det höga priset visa upp en bra lönsamhet på TB1 men är ganska kostsamt att hålla i drift. 
Marginalen behövs för att täcka indirekta kostnader i TB2.  
 

 
 
 
 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Cykel som privatleasing
Lönsamhet utöver linjär försäljning - Snittkalkyler TB1/enhet per månad i resp år

  INTÄKT   KOSTNAD   RESULTAT TB 1
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Får vi ihop det med de indirekta kostnader som måste adderas för att få ihop hela tjänsten dvs 

får vi en vinst på TB2-nivå? Vid en kundbas på 300 leasingavtal (antal cyklar) kan vi addera 

kostnader för en halvtidstjänst för hantering/administration, arbetskostnad för hämta/lämna-

tjänst samt milkostnad för lastbil och ändå få igång verksamheten med positiv total marginal, 

se figur 6. 

 

 
 
Figur 6: Den cirkulära affären inkl indirekta, relaterade kostnader ger liten vinst från start (vinst utöver linjär affär). 

 
Ytterligare ca 5% marginal finns att hämta i avyttring av cyklarna när de utgår ur 

leasingprogrammet (ej med i kalkylen). 

 

Känslighetsanalys 

 

Priset mot kund är den stora frågan i detta fall kan vara i högsta laget. Kostnader för 

serviceinnehåll och indirekta kostnader som är volymrelaterade gör dock att marginalen är 

tunn och att öka volymen hjälper inte. Sänks priset till 649 kr/mån till 595 kr/mån går TB2-

kalkylen från att ge en liten vinst från dag ett till en break-even först efter fem år. Ett 

alternativ till 595 kr och bibehållen vinst är att dra ner på serviceinnehållet i form av utebliven 

hämta/lämna-service men inte sällan fungerar exceptionell service och högt pris, iaf mot ett 

mindre segment. Kan däremot priset ökas med 50 kr till 699 kr/mån förbättras affären kraftigt 

(den additionella vinsten dubbleras) men hur många kunder kommer att nappa?  

 

Liksom för affärsmodellen för kläderna kan det vara en idé att låta leasing för cykel gå i två 

steg, först ett premium-erbjudande med färre kunder med högt pris och sedan ett lägre pris 

och mindre serviceinnehåll till fler kunder. Det finns ju en risk att det antagna priset är för  

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10

Cykel som privatleasing
Aggregerad total lönsamhet (TB2) utöver linjär försäljning för cirkulär affär (1000 kunder)

RESULTAT AGGREGERAT
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högt och lockar alltför få kunder men tvåstegs-raketen är ett bra sätt att med låg risk komma 

igång.  

 

Liksom för affärsmodellen för kläderna kan det 
vara en idé att låta leasing för cykel gå i två 

steg, först ett premium-erbjudande med färre 
kunder med högt pris och sedan ett lägre pris 

och mindre serviceinnehåll till fler kunder. 
 

Värde för miljön 

 

Det sägs ofta att produkter man ej äger tar man ej hand om lika bra. Detta kan också motsägas 

av att privatkunder ej har ork eller tid att ta hand om sina saker som man borde och egentligen 

vill. Ett företag som fortsatt äger produkterna och kontrollerar service och underhåll kan nog 

sköta om produkterna väl så bra eller bättre då dessa är basen för framtida intäkter.  

 

Precis som i fallet med kläder lönar det sig att erbjuda produkter av högre kvalitet som håller 

länge eftersom produkten ska generera maximalt med intäkter över tid givet kostnaden. Detta 

gör att fler cyklar av långlivad, hög kvalitet bör når marknaden via tjänsteerbjudanden vilket 

har en positiv effekt på miljön.  

 

Det finns dock en risk att delar byts ut lite för tidigt mellan leasingtagare, delar som vid ett 

ägande inte hade bytts ut. Vid en bra tjänst förväntar nästkommande kund att cykeln är i fint 

skick och t ex ett lätt slitage i en sadel kan göra att hela sadeln byts ut medan den på en ägd 

cykel hade fått sitta kvar några år till. Likaså kan byten av delar tidigareläggas vid 

servicetillfällen ur ett rent preventivt perspektiv när cykeln ändå är inne i verkstaden för att 

riskera ett nytt ärende längre fram vilket å andra sidan kan ha miljönytta då t ex transporter 

undviks. 
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6. ELBÅTAR SOM DELNINGSTJÄNST 

 

Den tänka affärsmodellen är delning av elbåtar där allt ingår. 

 

Värde för kund 

 

Det talas mycket om att en bil är lämplig att dela då den binder mycket kapital och samtidigt 

används några få procent av tiden. Frågan är om inte en båt är än mer relevant i det 

resonemanget med undantag för att den faller mindre i värde. Dessutom lägger båtägare 

många timmar på vår och höst vilket bör ha ett värde om tid värderas högt. 

 

Delning av båtar innebär att kunder kan nyttja en båt bekymmerslöst när man vill och slippa 

allt arbete och annat bekymmer. Allt ingår i tjänsten, även drivmedel (el). En fritidsbåt 

används i genomsnitt 15-20 dagar beroende på årsväder5. Det blir också billigt då alla fasta 

kostnader runt omkring båten delas av kollektivet. 

 

Att färdas tyst och klimatsmart har också ett värde och att ta steget mot el-båt kan tas utan 

någon upplevd risk för stor investering i okänd teknik.  

 

Värde för företaget 

 

Data input 

 

I modellen hyrs båtar ut på dagsbasis för 1.795 kr inkl moms per dag, att jämföra med 

snittpriser på t ex Skipperi där båtar annonseras för mellan 1.000 - 3.000 kr/dag. För en vecka 

blir det 1.795 kr gånger 7 dagar = 12.565 kr vilket också är konkurrenskraftigt. Lägg därtill att 

bränslet ingår, något som ofta är en stor utgift för båtar av den här storleken. 

 

Precis som för övriga produkter i studien går hela försäljningspriset för båten in som kostnad i 

kalkylen för att täcka upp alla ordinarie kostnader och marginaler för den linjära affären. 

Avskrivningar sker enligt följande: 80% restvärde kvar efter 3 år, 65% efter 9 år, 55% efter 15 

år. 5,0% ränta. Var fjärde år sker en uppgradering på 10.000 kr exkl moms. 

 

 
5 Fakta om båtlivet (2017), Transportstyrelsen. file:///Users/peter/Downloads/Fob_2017_web.pdf 
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Nyttjandegraden är satt till från 10-70% vardagar maj-sep beroende på säsong och 40-70% på 

helger. Okt-apr räknar vi med noll intäkt. Multipliceras nyttjandegraderna med dagspriset får 

vi en månadskostnad på 6.715 kr som intäkt per båt i genomsnitt under året. 

 

Allt ingår i tjänsten. Kalkylen belastas därmed även med båtplats, vår/höst-arbete, service, 

reparationer, försäkring, kundsupport 24/7 och skadehantering. Även drivmedlet dvs elen 

ingår i tjänsten och skapar stort värde för kund med liten kostnad för företaget. 

 

I TB2 ligger för den här tjänsten ingen kostnad för IT utan istället antas att en befintlig 

plattform kan användas (t ex en befintlig P2P plattform som skipperi.se). Därför ligger 

Skipperis förmedlingsavgift i kalkylen (13,5% av hyresintäkten). 

 

Finansiellt resultat  

 

Med ovan input är den här affärsmodellen mer lönsam på TB1-nivå än den existerande linjära 

redan från början, se figur 6 nedan.  

 

 

 
 
Figur 7: Båt-delningstjänst med ett förhållande lågt pris blir lönsam per enhet redan från början. Antaganden för nyttjandegraden är 
avgörande men den kan styras och därmed TB1 per båt. 
 

 
Utöver kostnaderna i TB1 ovan krävs en personresurs för att göra sköta verksamheten. Om 

det är en 100% resurs så krävs det 80 båtar för att affärsmodellen ska generera mer vinst än 

den linjära alternativt mindre verksamhet såsom t ex 40 båtar med en 50% resurs, se figur 8 

nedan. 

 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15

El-båtar som delningstjänst 
Lönsamhet utöver linjär försöljning - Snittkalkyler TB1/enhet per månad i resp år

INTÄKT KOSTNAD RESULTAT TB1
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Figur 8: En båt-delnings affär inkl indirekta, relaterade kostnader ger liten vinst från start (vinst utöver linjär affär). 

 
 
Känslighetsanalys 

 

Månadspriset är mycket konkurrenskraftigt i detta räkneexempel så här finns potential. Skulle 

priset t ex höjas till 2.995 kr inkl moms klarar kalkylen 3,5 anställda på 40 båtar och ändå visa 

vinst från start. 

 

Jämte månadspriset så påverkar nyttjandegraden kalkylen stort. T ex 5% ökning av 

nyttjandegraden mer än dubblar resultatet. Det fina med stationsbaserad delning av produkter 

är att nyttjandet och därmed lönsamheten på enhetsnivå kan styras m h a utbudet med given 

efterfrågan. Ligger t ex tre båtar på en brygga och intäkterna är för låga per båt kan intäkterna 

ökas markant genom att en båt tas bort och intäkterna divideras med de kvarvarande två. 

 

En idé är att erbjuda båtar till företag (t ex konferens-anläggningar) dagtid och privatkunder 

kvällar och helger för att på så sätt skapa högre nyttjandegrad. 

 

T ex 5% ökning av nyttjandegraden mer än 
dubblar resultatet. Det fina med stations-

baserad delning av produkter är att nyttjandet 
och därmed lönsamheten kan styras m h a 

utbudet med given efterfrågan. 
 
 
 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15

El-båtar som delningstjänst 
Aggregerad total lönsmahet (TB2)  utöverefter linjär försäljning  för cirkulär affär (80 båtar)

RESULTAT AGGREGERAT
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Miljönytta  

 

Den största miljövinsten i den här affärsmodellen ligger inte i att material återbrukas under 

lång tid då båtar av sin natur är en stor investering, håller länge och elmotorer och batterier 

kan uppgraderas. Båtarna kommer ju underhållas och återbrukas även i en serie med linjära 

affärer.  

 

Nej, den stora miljövinsten här ligger istället i det faktum att ny teknik kommer ut utan att 

brukaren (kunden) behöver riskera något. Och den nya tekniken är den fossilfria båten. 

Fritids-båtar släpper ut hela 174 000 ton CO2 per år bara i Sverige, alltså motsvarande ca en 

1/3 av inrikesflyget6. 750 000 fritidsbåtar med mycket ineffektiva motorer är förklaringen. Ca 

170 000 båtar av dessa drivs av äldre tvåtaktare som släpper ut 20-30% oförbränt bränsle i luft 

och hav. Miljönyttan från el-båtar är således mycket stor. 

 

Vidare har delningstjänster den fördelen att få produkter delas av många vilket får en 

miljönytta i produktion och material men också att färre båtar skuggar känsliga 

bottenområden vilket är ett problem i många vikar med känsliga eko-system7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
6 Naturvårdsverket rapport 6307 (2009) 
7 Naturvårdsverket rapport 6307 (2009) 
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7. BANKER OCH FINANSIERING  
 
Resultat från ett tidigare forskningsprojekt som avslutats under 2019 (det Vinnova-

finansierade Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter8) gav tydliga 

indikationer på att finansiering är en utmaning för det företag som vill skifta från linjär till 

cirkulär affärsmodell. Flera faktorer gör skiftet utmanande för det tillverkande/säljande 

företaget. 

 
Kända utmaningar 
 

• När ägandet behålls i företaget kommer mer kapital att bindas i balansräkningen, 

vilket då behöver finansieras på något sätt. 

• Redovisningen förändras när och produkter som normalt sett ligger i lager stannar i 

balansräkningen över längre tid vilket påverkar viktiga nyckeltal. 

• När produkter hyrs ut i stället för att säljas kommer kassaflödet att bli sämre på kort 

sikt men (förhoppningsvis) bättre och ofta mer stabilt på lång sikt. För en finansiär 

innebär det risk för längre återbetalningstid. 

• När nya företag går in i cirkulära affärsmodeller med nya typer av produkter finns 

ingen tillgänglig benchmark för en finansiär för att bedöma affären. All typ av 

innovation innebär obruten mark, som även finansiärer måste ta ställning till. 

• När mer lågvärdiga produkter säljs i cirkulära modeller (t ex kläder i vårt fall) innebär 

det att de normalt sett inte anses vara stabila säkerheter för en finansiär. Det innebär 

också att det kanske inte finns en befintlig andrahandsmarknad för produkterna. 

Finansiären behöver därmed se på säkerheter på ett nytt sätt, och ev. ta kontrakt eller 

framtida kassaflöde som en säkerhet. 

 

Alla dess utmaningar driver risk hos finansiären. Att ta fram ett bra och genomarbetat 

business case är ett av de viktigaste stegen det säljande företaget kan göra för att övertyga 

finansiären. Det är en av drivkrafterna bakom detta projekt. 

 

Det är dock viktigt att nämna att det tidigare forskningsprojektet också har visat på ett antal 

viktiga möjligheter för finansiärer kopplat till dessa affärsmodeller.  

 

 
 
 

 
8 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/finansiering-av-cirkulara-affarsmodeller-risker-och-mojligheter 
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Kända möjligheter 
 

• En hyresmodell innebär potentiellt bättre och stabilare kassaflöden och resultat (och 

därmed återbetalningsförmåga) över längre tid. 

• Behovet av att förstå nya affärsmodeller, nya säkerheter och nya marknader driver en 

kunskapshöjning hos finansiären. Detta i sin tur öppnar möjligheter att positionera sig 

mer som strategisk partner, och bli en viktigare aktör i de affärsekosystem som 

kommer att bildas runt de cirkulära kunderna. 

• Det finns inneboende risker i befintliga linjära modeller (t ex avseende råvarutillgång 

på sikt), som ofta inte är tydliga i dagens riskvärderingsmodeller. Dessa minskas vid 

övergång till cirkulära modeller. 

 
Sammantaget finns alltså stora möjligheter för finansiärer att minska risk och positionera sig 

för framtiden genom att lära sig mer om sina kunder, genomföra testaffärer och därigenom 

höja sin kompetens, få nya affärer och stärka sin strategiska position. Att banker och övriga 

aktörer på finansmarknaden förstår de nya modellerna och bidra med nödvändigt kapital är en 

förutsättning för att ett skifte från linjära till cirkulära affärsmodeller ska kunna ske i större 

skala. 

 
Steget borde inte vara långt till ”circular 
shift banking”, där banker lånar ut kapital 
för att hjälpa kunden att komma över en 

inledande likviditetsnedgång. 
 
 
Finansiella lärdomar från projektet 
 
Vad har då detta projekt lärt oss om bankers och övriga finansiärers roll? För det första har vi 

kunnat bekräfta några av våra tidigare resultat: 

 

Osäker säkerhet 

 

Lånefinansiering är ett problem när säkerheterna ser annorlunda ut. Kläder ses t ex fortfarande 

inte som en säkerhet som ”duger” av banken, även om det finns bevisade goda  
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andrahandsvärden från befintliga affärer. 

 

Separata leasingbolag 

 

Företag som vill hyra ut löser gärna detta m h a ett leasingbolag som ”går emellan” säljande 

företag och kunden. Detta är ett vanligt upplägg (för produkter med befintlig 

andrahandsmarknad), som löser kapitalbindningsproblemet hos det säljande företaget, 

eftersom leasingbolaget köper produkten och sedan i sin tur hyr ut. I dessa fall uppstår ibland 

specialistfinansieringsbolag som kan vissa produkter, t ex cyklar. I grunden är det dock inte 

cirkulärt, eftersom produkterna normalt säljs till en andrahandsmarknad efter leasingperioden, 

och därmed försvinner från det säljande/tillverkande företagets kontroll. Man kan då använda 

sig av en ”återköps-klausul” eller liknande för att säkerställa att produkterna kommer tillbaka 

och kan underhållas och renoveras inför nästa ”hyres-loop”. 

 

Databrist 

 

Banken upplever att det är ett problem med att få tillgång till all nödvändigt data för att kunna 

bedöma risk på ett korrekt sätt. Data är en del av den kunskapshöjning som krävs, och en mer 

transparent relation mellan bank och kund kan bli en nödvändighet, något som också kommer 

att påverka bankens roll i affärsekosystemet i stort. 

 

Branschspecifika aktörer för avsättning 

 

Oavsett om produkten i sig är säkerheten eller om det är kontrakten och framtida kassaflöde 

som banken tagit som säkerhet, så skulle följden av en konkurs bli att banken blir sittande på 

ett lager av produkter som den normalt sett inte hanterar (t ex kläder eller cyklar). I det läget 

behöver banken ha etablerade kontakter med partners som kan hantera situationen. Ett 

specialleasingbolag kan antagligen ”sin” produkt så bra att den kan avyttra den på marknaden 

(se t ex hur billeasingbolagen använder KVD). På samma sätt kan man tänka sig att nya 

aktörer växer fram som tar hand om använda varor och ser till att de får ett andra (eller tredje 

eller fjärde) liv. Det optimala vore förstås att den partnern kan fortsätta att driva den cirkulära 

affären, och inte bara säljer varorna på en andrahandsmarknad. Godsinlösen AB i Staffanstorp 

är ett företag som tar hand om överblivna lager från försäkringsbranschen. Liknande aktörer 

kan hitta nya nischer i framtida cirkulära affärsekosystem. 
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’Circular shift banking’ 

 

Det finns bankprodukter som relativt enkelt skulle kunna omskapas eller utvecklas till 

produkter som skulle hjälpa uthyrande företag att tillfälligt klara kassaflödesdippar. Ett sådant 

är ”retail banking”, som är ett lånekoncept som planar ut upp- och nedgångar i likviditet p g a 

säsongsvariationer i vissa retail-branscher. Steget borde inte vara långt till ”circular shift 

banking”, där banker lånar ut kapital för att hjälpa kunden att komma över en inledande 

likviditetsnedgång. 

 

Tydligare riskfördelning med separat cirkulärt bolag hos kunden 

 

Det kan vara enklare för banker att gå in och ta en större (eller ny, annorlunda) risk, om den 

riskfyllda verksamheten ligger i ett eget bolag hos kunden. För båda parter blir det då enklare 

att separera den risken från det befintliga, och därmed begränsa skadan vid en eventuell 

konkurs. 
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8. 11 TIPS  

 
Under projektets gång har diverse hinder och möjligheter identifierats vilka är avgörande för 

att lyckas med övergången. Dessa har översatts till följande rekommendationer för att lyckas 

ta steget från en linjär till en cirkulär affärsmodell. 

 

1. Grovräkna ifall en cirkulär affärsmodell är mer lönsam än den linjära 

 

En grov beräkning kan göras på ett par timmar. I RISE modell läggs det linjära 

försäljningspriset för den linjära produkten in som kostnad i den cirkulära kalkylen. På så sätt 

tar kalkylen höjd för all kostnad och marginal från befintlig verksamhet om kalkylen visar om 

det finns mer (läs bättre) vinst att hämta med en cirkulär affärsmodell. Anpassas sedan 

produkterna och verksamheten till den cirkulär modellen kan affären förbättras ytterligare. 

 

2. Den cirkulära lönsamheten bör helst vara tydligt större än den linjära 

 

Varför investera i en omställning av ekonomiska skäl om den ändå inte ger betydligt mer 

vinst än den linjära affär som redan finns och som leverera tillräckligt finansiellt resultat 

under stabila former? Det finns nog så mycket detaljer i en cirkulär som i en linjär 

affärsmodell som måste finslipas. Om inte en cirkulär affär tydligt överträffar en existerande 

linjär blir det sällan intressant nog att investera i en omställning. Det kan finnas mycket värde 

i en cirkulär affärsmodell men den behöver finslipas och tillåtas verka i ett längre 

tidsperspektiv för att leverera vinst. Glöm inte att de flesta av dagens linjära affärsmodeller är 

trimmade till närmast perfektion med tiotusentals arbetstimmar. 

 

3. Undvik att service, reparationer och uppgraderingar äter för mycket marginal 

 

Mycket av den finansiella potentialen i en cirkulär affär ligger i att företaget behåller ägandet 

och en tjänst efter att den tunga tillverkningskostnaden tagits. Bra service, reparationer och 

uppgraderingar gör produkten mer långlivad och ofta är det billigare än att producera nytt. 

Samtidigt äter dessa poster mycket material över tid. Lean workshop och smart, 

framtidsadaptiv produktdesign är vägen till bra marginal över tid. 
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4. Dedikerad ledning och öronmärkta resurser 

 

Som i alla viktiga frågor bör ledningen ha en målinriktad vision vart man vill och varför. God 

insikt i ganska mycket detaljer krävs av ledning (eller om det delegeras med förtroende) för 

att förstå den cirkulära affären, inte sällan lika mycket som i den linjära. Det bästa sättet att 

satsa på en cirkulär affärsmodell är kanske att tilldela en personlig resurs på hel- eller halvtid 

för att skapa fokus. Då byggs kunskap och jobbet blir gjort då det inte blir ett projekt som 

hinns med i mån av tid. En löneresurs investeras också vilken måste betala sig.  

 

5. Icke-automatiserat operationellt arbete 

 

Den linjära industrin har finslipat sin effektivitet under många år. De cirkulära 

affärsmodellerna har knappt börjat sin resa mot effektivitet. Dessutom brottas t ex returer och 

reparationer med en hög flora av varianter vilket gör automatiseringsarbete utmanande och 

landar ofta i kostsamt, personalintensivt arbete. Det blir intressant att följa nya företag som t 

ex Yerdle som tar hand om återbruk för en rad nordamerikanska producenter av outdoor-

konfektion, ett slags Sellpy white label för dessa bolag.  

 

6. Finansieringslösningen är central 

 

Så snart en cirkulär affärsmodell ska skalas upp till någonting mer och större än en test, blir 

finansieringen en viktig pusselbit. Ju mindre expansionen och uppskalningstakten kan 

planeras och styras av företaget, desto mer beroende blir det av externt kapital, framför allt i 

form av lånefinansiering. Banker och andra finansiärer blir då oerhört viktiga aktörer för att 

skiftet ska kunna ske i stor skala, eftersom de bestämmer vilka projekt och företa de 

finansierar. Rekommendationen till bankerna och finansiärerna är att jobba på att öka sin 

kunskap om dessa modeller, att förstå hur olika branscher med olika produkter kan komma att 

implementera dem på olika sätt och hur det påverkar deras syn på säkerheter och risk- och 

kreditbedömningsprocesser. Banker måste också utforska och förstå vilken roll eller vilka 

roller de har möjlighet att ta i de nya cirkulära affärsekosystemen. 
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7. Var vaksam på den verkliga miljönyttan 

 

Att inte äga utan istället konsumera en produkt som tjänst (PaaS) anses generellt vara ett 

miljösmart alternativ. Men sådana CBM kan lätt gå fel miljömässigt. T ex är det lätt hänt att 

uppdatera för mycket mellan kunder. T ex en cykelkedja kanske byts ut ett år för tidigt av 

praktiska skäl då cykeln ändå var inne för annan service och en cykelsadel byts lätt ut då den 

är lite sliten men hade suttit kvar ett par år till om ägaren ägt sin cykel. Framtidsadaptiv 

design (i detta exempelvis ett kostnadseffektivt byte av det yttre på sadeln) kan minska 

belastningen på både miljö och kalkyl. Fossila transporter är också ett hett ämne för PaaS, i 

synnerhet prenumerationstjänster där produkter skickas fram och tillbaka till skillnad från en 

ägd produkt, även här en belastning på miljö och kalkyl. Viss överkonsumtion kan också 

komma som en effekt av PaaS då fler produkter blir mer lättillgängliga för fler kunder.  

 

8. IT-system behöver ofta skräddarsys 

 

Det finns en del standardsystem på marknaden idag som är utformade för tjänster såsom 

prenumeration, delning etc. Ofta är dessa system enkelt utformade och fungerar för enklare, 

homogena produkter såsom en tidningsprenumeration. Så fort verksamheten blir lite mer 

komplicerad förloras lätt en del affärspotential. Olika företag och branscher har sina 

utmaningar med kunddialog, ärenden, spårning, lagerhantering, logistik, produktstatus osv. 

En idé kan vara att använda en befintlig plattform för att komma igång men som det ser ut just 

nu bör dessa system modifieras en del för att en effektiv cirkulär affär ska kunna drivas. 

 

9. Skapa nya kund-ekosystem 

 

När kunder hyr eller prenumererar på tjänster blir det lätt så att kunden stannar och glömmer 

konkurrenter. Sköter företaget sina kort rätt kan de med en rekryterad kund säkrat intäkter för 

lång tid framöver. Konsumtion sker också regelbundet (ja ofta hela tiden med autogiro per 

månad) och en löpande tight dialog kan hållas med kunderna vilket möjliggör en konstant 

utveckling av produkten. Nöjda kunder i tjänste-modeller kan göras till ambassadörer och kan 

användas till att värva nya kunder. Med prenumerationsmodeller kommer också 

högkvalitativa intäktsströmmar eftersom företaget i stort sett vet årets försäljning innan året 

börjat (månadsintäkt från existerande kundbas minus avhopp plus nya) och kan med den  
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kommande marginalen välja att öka tillväxten med t ex kommunikation eller konsolidera 

vinst. Olika och nya målgrupper kan också nås med samma produkt i olika faser, dyra 

produkter kan t ex bli tillgängliga för mer kapitalsvaga kunder. Vidare kan linjära och 

cirkulära erbjudanden föda varandra där företaget erbjuder en mix. 

 

10. Hyresmodell i två steg 

 

För att minska risken gällande det framtida värdet av den produkt som hyrs ut kan det vara en 

idé att skapa en leasingmodell i två steg: en första period med nya/nästan nya produkter till ett 

smalare kundsegment, med hög servicegrad och med ett högt pris som tål en hög 

avskrivningstakt för att sedan gå bredare i nästa period med lätt begagnade produkter som tål 

ett lägre pris (de är ju redan avskrivna)  

 

11. Kom igång och testa riskfritt i liten skala 

 

Projektet har fått insyn i att man kommer långt med att testa med en pilot i liten skala med 

linjära produkter och det klarar de flesta. Finansieringen är då sällan ett problem, 

administration kan skötas manuellt etc. Kunder uppskattar att vara delaktiga i något nytt och 

allt behöver inte vara på plats. Om det är möjligt är det lämpligt att sätta sin linjära produkt i 

en cirkulär affär utan investeringar i produktdesign, IT-system etc för att testa efterfrågan, 

betalningsvilja, ekonomi, miljönytta mm för att därefter, när evidens finns för en trolig bra 

framtida affär, växla upp med investeringar såsom produktdesign för att få till en ännu bättre 

affär. Data kring t ex restvärden och affären i stort kan också byggas upp sakta med låg risk 

för att senare skala upp externa finansiärer.  
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APPENDIX  
 
 
Verktyg för beräkning av hyr-tjänst:  
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Verktyg för beräkning av delnings-tjänst:  
 
 

 
 
 

 


