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Design för cirkulär 
ekonomi i ett 
hållbart samhälle
Anna Karin Jönbrink, 
AFRY

WEBINARIE 16 APRIL

OUR VISION

Providing leading
solutions for 
generations to come

Making Future
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Industry
Infrastructure
Energy

Offices in 
countries: 50

Approx. 
annual
revenue:

20 bsek

No. of
employees: 17,000

Five divisions

Process
Industries

EnergyIndustrial & 
Digital Solutions

Infrastructure Management
Consulting
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SUSTAINABILITY AT AFRY

Sustainable 
Solutions

AFRY’s vision is to provide leading engineering 
and design solutions for generations to come. It 
is through our sustainable solutions that we have 
the biggest possibility to contribute to a 
sustainable development.

Our sustainable solutions play a part in the 
future of mobility, industrial digitalisation, 
changing energy markets, smart cities and 
infrastructure as well as the transition to 
bioeconomy.

Our first 120 years

1895
ÅF former 
Ångpanne-
föreningen, 
is founded.

1901
ÅF’s first 

environmental 
consultant.

1958
Pöyry is 
founded.

1976
Inspection 
operations

are nationalized 
in Sweden.

1981
ÅF from cooperative

associations to
limited company.

1986
ÅF shares 

listed on the
Stockholm 

Stock Exchange.

1995
Inspection 

activities resume.
ÅF celebrates 100th

anniversary.

1997–99 
Pöyry acquires 

Electrowatt
Engineering 

AG.

2008
Ångpanne-
föreningen
changes its 
name to ÅF.

2010
Inspection 
operations 
are sold to 

DEKRA Industrial.

2012
ÅF merges 

with Epsilon.

2017
ÅF launches 
new strategy

– Making Future.

2016
Most attractive 

employer in Sweden 
among young

professionals with 
M.Sc. Engineer.

2019
ÅF and Pöyry

join forces
and become

AFRY.
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Universum: Young Professionals M.Sc. 2019
Framtidens forskning 2018 & 2019 

ENGINEERING PROFESSIONALS

1. IKEA

2. AFRY

3. Google

SCIENTIFIC RESEARCHERS, 2019

1. AFRY

2. ABB

3. Astra Zeneca

One of the most 
attractive employers 

Anna Karin Jönbrink

8
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Hållbarhet

Att eftersträva en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov, utan att 
äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov

Gro Harlem Brundtland

Our Common Future,  april 1987

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Film: Numbers in action

10
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Fokus i min presentation är inte plastavfall

Däremot vill jag prata om hur man kan 
konstruera saker så de funkar i ett hållbart, 
cirkulärt samhälle

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT12

Prt-screen
från Gunnar 
Gunnarssons 
intro
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1. Kort intro till cirkulär ekonomi

2. Olika cirkulära strategier

3. Design för cirkulär ekonomi

13
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Linjär ekonomi

AVFALL

RÅMATERIAL KOMPONENT-
TILLVERKNING

ANVÄNDAREPRODUKT-
TILLVERKNING

TJÄNSTEFÖRETAG
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Linjär ekonomi

AVFALL

RÅMATERIAL KOMPONENT-
TILLVERKNING

ANVÄNDAREPRODUKT-
TILLVERKNING

TJÄNSTEFÖRETAG

RÅMATERIAL KOMPONENT-
TILLVERKNING

ANVÄNDAREPRODUKT-
TILLVERKNING

TJÄNSTEFÖRETAG

ÅTERVINNA
DELNING
/LEASING

RENOVERA/
ÅTERTILLVERKA

ÅTERANVÄND

Fortsatt 
användning 
och 
underhåll

Bevara 
värdet!
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Cirkulär ekonomi

HTTPS://WWW.ELLENMACARTHURFOUNDATION.ORG/CIRCULAR-ECONOMY/CONCEPT/INFOGRAPHIC17

Hållbarhet är målet

IMAGE CREDIT: AZOTE IMAGES FOR STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE, STOCKHOLM 
UNIVERSITY
HTTPS://WWW.STOCKHOLMRESILIENCE.ORG/RESEARCH/RESEARCH-NEWS/2016-06-14-HOW-FOOD-
CONNECTS-ALL-THE-SDGS.HTML18
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Cirkulär affärsstrategi

19

AFFÄREN

PRODUKTEN

BETEENDET

SYSTEMET

Många initiativ nu för att driva på Cirkulär 
Ekonomi från samhället

—Policyer (Swe, EU, UNEP mfl)

—Forskning

—Informationskampanjer

—Skatter och stöd

—…

2019-10-27 |20

Noterar dock att när 
man talar om plast, så 

är det oftast 
förpackningar som 

nämns

Välkomna till resultatwebinarium ”hur gå från avfall 
till helhet” den 21/10

https://afry.via-
em.com/ext/form/survey.php?m=327027aabaf9190a4fba915f0020c
509609d0d1&sessid=v1--dublLwOc9E-
GaXNV6PTZ8k7Edm4iafo&page=0&edit=
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VARFÖR BLI CIRKULÄR?

Cirkulär ekonomi 
medför värden för 
företag

─ Råmaterial / kostnader / tillgång

─ Hållbarhet / framtidssäkring

─ Kundnöjdhet / image

─ Information om produkten / tjänsten

21

Minskar konsumtion och onödigt
snabba materialcykler

Återanvändning 
& Delning

FRÄMJA

Mindre resurskrävande att
producera om än producera nytt.

Återtillverkning
MÖJLIGGÖRA

Få produkter att hålla längre, men 
också hållas moderna längre

Reparation & 
Uppdatering

FRÄMJA

Spar resurser både vid användning
av återvunnet material och design 
för återvinning

Återvinning
MÖJLIGGÖRA
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DU HAR EN STOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA

80 % av produkters
miljöpåverkan avgörs
vid ritbordet

Återvinning 

— Materialseparering

— Ju renare material desto bättre

— Använd återvunnen råvara!

24
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Återvinningsbart?

25

Använd återvunnet 
material

• Ökar efterfrågan

• Ökar investeringar i ny teknik och forskning

26
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När du fäster olika 
material

• Fäst inte magnetiska metaller med icke-
magnetiska metaller

• Använd fästmaterial som är kompatibelt 
med materialen som fästs ihop

27

28
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PRODUKTER PRINCIP #5

Enkel separering

• Farliga komponenter (operatörsvätskor, lampor, batterier)

• Problemmaterial (elastomerer, textil, skummaterial, glas)

• Magneter (undvik när de inte är nödvändiga)

Undvik när det gäller olika material:

• att gjuta in eller pressa ihop

• nitar, klamrar, skruvar

• lödning och svetsning

• lim

29
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PRODUKTER PRINCIP #6

Minimera antalet 
komponenter/material

• Samma material/typ av plast i produkten

• Samma spec av material över 
produktfamiljer och sortiment

31

Men somliga saker 
ska inte återvinnas!

Exempel:

I plast i elektronik som TV och 
datorskärmar hade man tidigare många 
ämnen, tex. Flamskyddsmedel, som man 
numera vet är giftiga och därför förbjudit.

 FÖRBJUDET att sälja återvunnen plast 
från de produkterna

*Men, elektroniken och övriga material
bör återvinnas

2019-10-27 |32
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Återanvändning och delning  

Produkter och material bör 

— Hålla länge
─ Ha en design/uttryck som håller länge eller går att 

uppgradera
─ Lätta att reparera
─ Gå att tvätta/rengöra och hålla fräscha

— Fungera för användning av flera olika individer
─ Gå att uppgradera/individanpassa

33

Återtillverkning
Produkter och material bör

— Lätta och snabba att demontera och sätta ihop igen

— Säkerställa kvalitet

— För vissa produkter vara modulära, så man kan ersätta en 
skadad/utsliten eller föråldrad modul med en ny

Dessutom behövs ett system med affärsmodell, 
logistik/uppsamling etc som gör det möjligt att samla ihop, 
återtillverka, och sätta på marknaden igen, med 
produktgarantier och liknande på plats.

Inspiration: https://www.remanufacturing.eu/

34
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Reparation och uppdatering

Produkter och material bör

— Hålla länge

— Gå att tvätta/rengöra och hålla fräscha

— Öppna/ta isär utan att skada
─ förstå hur det är tänkt

— Inspektera kvalitet

— Vara modulära, så man kan ersätta en 
skadad/utsliten eller föråldrad modul med en 
ny

35

Designa för alla 
livscykler

— Hur många livscykler är rimligt för produkten?

— Hur möjliggör utformningen att det blir som vi 
tänkt?

— Vad har nästa användare för krav? 

36
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Spår av användning

— Enkelt att rengöra eller byta ut delar med 
användningsspår
─ Undvik skrymslen som kan samla smuts
─ Material efter användning

— Spår av användning kan vara positivt eller 
negativt

37

Åtkomst 

— Saker som användaren ska byta ska vara 
enkla att komma åt och hitta

38
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Moduler 

— Moduler framtidssäkrar produkter

— Enklast att byta moduler som har kortast 
livslängd, tex batterier

— Kan också anpassa produkten efter 
person/livsfas

39

Standardisering 

— över produktergränser

— Över märkesgränser

40
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Dokumentation 

— Vad behöver nästa användare?

— Vad behöver man vid avyttring?

— Digitalisering en möjlighet

2019-10-27 |41

Underlätta 
demontering

Skruvfästen

— Kort gängning underlättar för demontering 

— Skruvhuvud med låsfunktion

— Muttern integrerad

— Friktion i gängor

Snäppfästen

— Gör det möjligt att öppna dem!

42
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Förebyggande 
reparation

— Förutspå när olika komponenter går sönder

— Byta delar som slits innan de går sönder

43

Återställning

— Hur kan produkten återställas till ”som ny”

— Uppgradering
─ Byta yttre
─ Uppdatera yttre
─ Mjukvara/byte av hårdvara

44
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Vad krävs 
runtomkrig?

— Logistik

— Lager

— Produktgarantier

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT45

Analysera era gamla 
produkter

— Om ni inte redan vet, ta tillbaka gamla 
produkter och se hur de har slitits

— Vilka delar kunde ni uppdatera för att det ska 
SE nytt ut?

— Vilka delar har gått sönder? Bytts ut? 

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT46
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Systemperspektiv
CIRKULÄR EKONOMI KRÄVER

47

Cirkulär ekonomi i företag – Allt måste 
fungera samtidigt!

48

Affärs-
modell

er

Lönsamhet

Hållbarhet
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3temp Kaffemaskin ”HIPSTER”  
blir cirkulär

50

OMSTÄLLNING TILL CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

Några hinder att 
ta sig runt

• Finansiering av produkter som ska erbjudas i ett 
längre servicekontrakt

• Nya kontrakt och avtal –vem ansvarar för vad?

• Organisera nya, ovana delar av verksamheten: t ex 
underhåll, service och logistik.

• Behov av kulturförändring inom verksamheten, nytt 
tänk, nya KPI:er?

• Behov av andra logistiklösningar, nya arbetsområden



08/10/2020

26

51

TRE SAKER ATT MINNAS

Sammanfattning

─ Se över hela systemet och hur olika aktörer samverkar

─ Energi och material det viktigaste att se över

─ Ta reda på hållbarhetspåverkan och målkonflikter 

Glöm inte:
Hållbarhet är målet!

IMAGE CREDIT: AZOTE IMAGES FOR STOCKHOLM RESILIENCE CENTRE, STOCKHOLM 
UNIVERSITY
HTTPS://WWW.STOCKHOLMRESILIENCE.ORG/RESEARCH/RESEARCH-NEWS/2016-06-14-HOW-FOOD-
CONNECTS-ALL-THE-SDGS.HTML52
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Det viktigaste är 
att börja!

2019-10-27 | GO TO HEADER/FOOTER TO CHANGE TEXT53

Tack!

54

ANNA KARIN JÖNBRINK, SEKTIONSCHEF MILJÖ OCH HÅLLBARHET VÄST

anna-karin.jonbrink@afry.com


