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Sammanfattning
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Förlängd användningstid är för de flesta produkter fördelaktigt ur miljö och klimatperspektiv,
och kan ge en stor lönsamhetspotential i cirkulära affärsmodeller (CBM), men det är i
designfasen svårt att förutspå vilka framtida förändringar som riskera att göra en produkt
utdaterad i förtid. Dessutom blir ofta produkter som är designade för lång användningstid
ofta dyrare än andra mindre långlivade produkter vilket resulterar i affärsmässiga
utmaningar. I detta projekt har ramverk och arbetsmetoder för parallell cirkulär
affärsmodellsinnovation (CBMI) och framtidsadaptiv design (FAD) testas och vidareutvecklas i
samarbete med två svenska tillverkningsföretag av kommersiella skyltsystem, respektive
hissar. Resultaten är:
• En detaljerad arbetsprocess för att genomföra cirkulär affärsmodellsinnovation parallellt
med att identifiera produktrelaterade affärsrisker och riskminimerade åtgärder mha.
framtidsadaptiv design.
• En uppskattad potential för minskad klimatpåverkan och energiförbrukning genom en
CBM för hiss som tjänst med förlängd användningstid samt för skyltar.
• En testmetod för att kvalitativt kunna bedöma fysisk hållbarhet, robusthet, flexibilitet och
adaptivitet för befintliga produkter.
• En kurs kring CBM/FAD för affärsutvecklare/designers/miljöledning i tillverkningsindustrin
(Bilaga 2).
• En samling lovande exempel kring adaptiv design med syfte att inspirera industrin.
• En journalartikel som överbryggar forskningsfälten adaptiv design med cirkulär
affärsmodellsinnovation, cirkulär design och ekodesign.
• Projektet har identifierat en potential för minskad miljöpåverkan för en hiss som används
i 80 år med 50% (Recipe) och minskad energiförbrukning med 35% (eller 48.000 Kwh). För
en flotta på 100hissar skulle minskningen vara ca 60.000Kwh/år. För fasadskyltar
uppskattar vi en potential för minskad klimatpåverkan på närmare 75% och minskad
energiförbrukning med 30% om skyltarna dimmas vissa delar av dygnet.
Ny kunskap som har tagits fram:
• Fördjupade kunskaper kring affärsmodellsinnovation som bygger på långlivade produkter.
• Erfarenheter ifrån genomgångar av olika produkters förutsättningar för lång livslängd har
resulterat i enkla verktyg som ger en översikt över både enkla och komplexa
produktarkitekturer.
• Ökad förståelse kring hur kund och användar-incitament för långlivade produkter kan
undersökas och inkluderas i tidiga faser, med exempel på möjliga kund-typologier.
• Ett teoretiskt bidrag till CE-forskning kring hur design för långlivade produkter kan
integreras i tidiga faser av cirkulär affärsmodellsinnovation.
Slutsatserna är att testade ramverk/arbetssätt förenklar arbetet med att identifiera,
prioritera, och diskutera nuvarande produkters risker för att bli utdaterade i förtid, samt
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nuvarande styrkor och svagheter avseende slitstyrka, flexibilitet och uppgraderingsbarhet,
som är överförbart till kostnadskalkyler över en förlängd användningstid. Utmaningar är
framförallt organisatoriska. Tex. att få med rätt kompetenser tidigt i arbetet, att hålla fast i en
satt vision, kunna hantera och prioritera en hög detaljkomplexitet i FAD analyser, samt att
bibehålla en hög arbetstakt med att utveckla och prova en CBM mot potentiella kunder.
I fallet hiss som tjänst är även svensk lagstiftning kring äganderätt för fasta installationer i
byggnader ett hinder.

Summary
Extended service life is beneficial for most products from an environmental and climate
perspective and can provide great potential for profitability in circular business models
(CBM). However, in the design phase, it is difficult to predict what future changes risk making
a product outdated prematurely. In addition, products designed for long-term use often
become more expensive than other less durable products, resulting in business challenges. In
this project, frameworks and working methods for parallel circular business model innovation
(CBMI) and future adaptive design (FAD) have been tested and further developed in
collaboration with two Swedish manufacturing companies of commercial sign systems and
elevators, respectively. The results are:
•

A detailed work process for implementing circular business model innovation in
parallel with identifying product-related business risks and risk-minimized measures
using future adaptive design.

•

An estimated potential for reduced climate impact and energy consumption through
a CBM for an elevator as a service with extended service life and for signs.

•

A test method to qualitatively assess physical durability, robustness, flexibility, and
adaptability for existing products.

•

A course on CBM / FAD for business developers/designers / environmental
management in the manufacturing industry.

•

A collection of promising examples of adaptive design that can be used to inspire the
industry.

•

A journal article that bridges the research fields of adaptive design with circular
business model innovation, circular design and eco-design.

•

The project has identified a potential for reduced environmental impact for an
elevator used for 80 years by 50% (prescription) and reduced energy consumption by
35% (or 48,000 Kwh). For a fleet of 100 lifts, the reduction would be about 60,000
Kwh / year. For facade signs, we estimate a potential for reduced climate impact of

almost 75% and reduced energy consumption by 30% if the signs are dimmed in
certain parts of the day.
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New knowledge that has been developed:
•

In-depth knowledge of business model innovation based on long-lasting products.

•

Experiences from reviews of different products' conditions for long life have resulted
in simple tools that provide an overview of both simple and complex product
architectures.

•

Increased understanding of how customer and user incentives for long-lasting
products can be investigated and included in early phases, with examples of possible
customer typologies.

•

A theoretical contribution to CE research on how design for durable products can be
integrated into the early phases of circular business model innovation.

Conclusions are that the tested framework and working methods simplifies the work of
identifying, prioritizing, and discussing current products' strengths and weaknesses regarding
durability, flexibility, and upgradeability, which is transferable to cost calculations over an
extended period of use. As well as developing improvement proposals that can identify
business risks for premature outdating. Challenges are primarily organizational. For example,
the right skills have to be acquired early on, a set vision needs to be maintained, and a high
work rate must be maintained when developing and testing a CBM towards potential
customers. In the case of lifts as a service, Swedish legislation on ownership of fixed
installations in buildings is also an obstacle.

Inledning/Bakgrund
Många insatser för att minska miljö- och klimatpåverkan har till stor del varit inkrementella,
dvs. bara inneburit mindre reduktioner där teknologier och kommersialisering av
transformativa lösningar brottas med hinder i form av ökande kostnader, attityder och
beteenden hos kunder och användare samt organisatoriska inlåsningar hos väletablerade
tillverkningsföretag. En övergång mot en cirkulär ekonomi (CE) ses av allt fler inom näringsliv,
forskning och politik som en väg mot att kunna förena traditionella företagsekonomiska
drivkrafter med en radikal minskning av miljö/klimatpåverkan. Idag finns dock en mycket stor
mängd definitioner av CE, vilka cirkulära strategier som ger störst potential att reducera
miljö-/klimatpåverkan, samt hur CE-strategier kan implementeras hos startups och
väletablerade tillverkningsföretag och hur ”mer cirkulära produkter” kan bli accepterade hos
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kunder och användare i större skala. Frågan vilka CE-strategier som ger störst potential att
minska miljö-/klimatpåverkan och som kan bidra till lönsamma affärsmodeller i industrin är
mycket angelägen då omställningstakten måste öka kraftigt för att kunna nå globala och
nationella miljö-/klimatmål. En medveten design för förlängd användningstid har en stor
påverkan för att kunna bevara de ekonomiska värden som finns bundna i energianvändande
produkter, och ge förutsättning för att få lönsamhet i cirkulära affärsmodeller (CBM. Dvs,
affärsmodeller som skapar, distribuerar och fångar värden genom ökat värdebevarande av de
produkter som används (Linder & Willander, 2017)).
I den globala tillverkningsindustrin används mer än 100 miljarder ton material årligen (Mistra,
2019) och industrin står idag för ca 32% (17Gton CO2e) av de globala utsläppen av
växthusgaser (Exponential roadmap, 2020). Idag förloras en mycket stor del av de använda
materialen under dess livscykelfaser genom att bli avfall, eller att uttjänta produkter lagras
och stora ekonomiska värden går förlorade på global och svensk nivå (Material Economics).

Figur 1: En översikt över uppskattade värdeförluster på global respektive svensk nivå, och på
produktnivå för materialanvändning. Genom cirkulära affärsmodeller som bygger på ett ökat
värdefångande ifrån förlängd produktlivslängd, resurseffektivitet, materialcirkulation, regenerering
och spårbarhet över multipla produktlivscykler, finns en stor potential för minskad miljö och
klimatpåverkan som detta projekt har utforskat. Illustration Thomas Nyström

Förlängd användningstid av produkter anses vara av de mest lovande sätten att bromsa
material och resursflöden, genom minskade inflöden i det ekonomiska systemet (den
Hollander m.fl., 2017; Stahel, 2010) och ger en potential för miljömässiga nyttor för många
produkttyper (Energimyndigheten, 2021). För energianvändande produkter har dock
användningsfasen en stor miljöpåverkan, och i vissa fall störst påverkan för miljö- och
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klimatpåverkan, som tex. för förbränningsmotordrivna fordon. Då blir livslängdsfrågan mer
komplex och en eventuell miljö/klimatnytta beror då på vilka nya mer energieffektiva
teknologier som introduceras.

Figur 2: Enligt de prognoser som gjorts av Exponential Roadmap Initiative (2020) finns en stor potential att
minska den globala industrins påverkan genom cirkulära strategier för att bromsa ner, sluta, effektivisera och
regenerera material och resursflöden. Det blå stråket representerar den målbild detta projekt bidrar med
lösningsförslag till. Illustration: Exponential Roadmap Initiative.

För energianvändande produkter som tex. hissar, skyltar, elbilar och elektriska truckar som
används med en svensk elmix, och där användningsfasens miljöpåverkan redan är låg finns
dock en stor potential att kunna spara mycket av den energi som gått åt för material och
produktframtagningen genom att förlänga användningstiden av produkterna, i kombination
med att optimera nyttjandegraden, minska och variera användningstiden, vilket kan ge
ytterligare energieffektiviseringsvinster. Samtidigt finns det för produkter som inte är
förändringsbara en “break even” punkt, där det ur energisynpunkt lönar sig att byta ut äldre
mot nya mer energieffektiva produkter (Energimyndigheten, 2021 p.70). De flesta
energianvändande produktgrupper är inte heller förberedda för att enkelt och
kostnadseffektivt kunna uppgraderas till mer energieffektiva teknologier, undantaget
belysningsanläggningar. Även om det är tekniskt möjligt att tex. byta ut kompressorn i
kylskåpet, förbränningsmotorn i bilen, lastbilen eller båten till eldrift, kräver det
specialanpassningar och tidskrävande manuellt arbete, hög kompetens och innebär oftast
höga kostnader med utmaningar att skala upp.
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De senaste åren har både intresset i samhället och kunskapsläget kring CE, CBM och cirkulär
design ökat, och generellt finns många risker på olika systemnivåer (Corvellec et al., 2021).
När det gäller fallet med att anpassa produkter för CBM finns det en risk att tillverkande
företag som idag konkurrerar med lågt pris ser det som ointressant att fokusera på förlängd
livslängd utan i stället väljer någon cirkulär designstrategi som inte hotar den etablerade
affärsmodellen. Tex. design för ökad materialåtervinning. Eller ökad användning av
engångsprodukter som byts ut i hög grad för att kunderna skall få önskad prestanda och
upplevelse. Ett exempel är dagens el-scootrar som används i mikromobilitetstjänster, och
som i många fall har en användningstid på några månader (Hollingsworth & Copeland, 2019).
Cirkulära affärserbjudanden som bygger på principer för att sluta, effektivisera, regenerera
och bromsa ner resurs och materialflöden (Konietzko et al., 2020) har i olika grad möjligheter
resp. utmaningar att implementeras i industrin och hos dess kunder och kan dessutom,
genom cirkulära affärsmodeller, möjliggöra ökat värdebevarande som kan leda till kraftigt
minskad miljöbelastning (Korhonen m.fl., 2018). Dock har flera studier tagit upp utmaningar
relaterade till antagandet av cirkulära affärsmodeller som bygger på förlängning av
produktens livstid (Vermunt m.fl., 2019). En specifik utmaning är att produkter inte kan
behålla sitt uppfattade ekonomiska värde under sin avsedda livstid (Linder och Williander,
2017) på grund av att produkter oftast riskerar blir utdaterade i förtid, det vill säga att
användare inte längre uppfattar dem som användbara och/eller meningsfulla p.g.a.
modeförändringar, slitage, behov av ny funktionalitet eller förändrad lagstiftning och/eller
kundbeteenden (Nyström, 2019; den Hollander, 2018).
Även om det idag finns en stor mängd metoder och verktyg för miljöanpassad produktutveckling och cirkulär design saknas det praktisk vägledning för parallell cirkulär
affärsmodellering och produktdesign med målet att förena lönsamhet och miljö-/klimatnyttor
genom att förlänga produkters användningstid som är anpassade för målgruppen
affärsutvecklare och designers/produktutvecklare/miljöledning i tillverkningsindustrin.
Framför allt är det att kunna få en gemensam målbild, begreppsapparat och möjlighet att
diskutera och debattera olika designstrategier på lika villkor1 som saknas.
För kunna erbjuda designers och affärsutvecklare vägledning vid utveckling av CBM som
bygger på förlängd livslängd har ramverket för framtidsadaptiv design (FAD) utvecklats.
Ramverket bygger på att i tidiga faser identifiera risker för att en produkt kan bli utdaterad i
förtid och identifiera förbättringsåtgärder i produktarkitekturen som kan hålla produkten

1 Med lika villkor menas här att ett väletablerat företags dominerade affärslogik till stor del påverkar och styr villkoren för produktdesign
och miljöledning, dvs. att ekonomiska övervägande med syfte att bibehålla företagets överlevnad på kort sikt, kan har större vikt än framtida
högre vinster. I Nyström, (2019) beskrivs och exemplifieras detta ytterligare.
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attraktiv över en planerad användningstid. FAD ramverket sammanfattas och exemplifieras i
Bilaga 1 s.21. En fördjupad beskrivning återfinns i (Nyström, 2019; Nyström et al., 2021).
Produktlivslängd och potentialen för miljöklimatnyttor.

I vår forskning på RISE har vi mha. av livscykelanalys (LCA) som metod simulerat olika
livslängdsscenarier för energianvändande produkter. Det vi ser sammanfattningsvis är att det
finns en potential till radikal resurs- och energieffektivisering. I fallet med hissar ser vi en
potential för >50% om användningstiden förlängdes från 20 till 80 år med potential att
minska med över 35% med befintlig moderniseringsteknik. Att minska resor på hiss och
installera teknologi för att samla energi under hissens nedgång ger ytterligare några procent
(upp mot 25%) (se figur 3 nedan).

Figur 3: En översikt av potentialen för minskad klimatpåverkan ifrån ett scenario med förlängd användningstid
för hydrauliska hissar. Ett bas-scenario utgår ifrån att det över en livslängd på åttio år behövs fyra traditionella
hissar. I ett FAD scenario behövs istället bara en hiss som kontinuerligt moderniseras med nya komponenter,
men där den stora mängden material bevaras. Genom at dessutom påverka användarbeteenden för färre antal
resor sparas energi och slitage av hisskomponenter (Max reduction).

För elbilar av personbilstyp ser vi en teoretisk potential att reducera klimatpåverkan med
nästan 90% vid en svensk elmix i ett användningsscenario på 200.000 mil. I scenariot
förutsätts att ett fordon används och uppgraderas under användningstiden till skillnad mot
åtta fordon baserat på en uppskattad livslängd på 25000 mil. Utöver minskade CO2e sparas
stora mängder material och kemikalier i “longevity scenariet”. Det kan framstå som ett
radikalt antagande att en personbil skulle kunna rulla i 200000 mil, men för en tung lastbil är
detta möjligt och ur ett tekniskt perspektiv fullt möjligt. Det stora problemet är dock att
användningsstiden för personbilar är mycket lägre än för tunga fordon som istället nyttjas
intensivare under färre år. Det tar för en personbil att köra 200.000 mil med normal
användning mer än 40 år, medan det i ett taxi-scenario tar 6-7 år.
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Potential related to
extending product life:
Possible impact reductions for Vehicles, Furniture, Textile

Office chairs >(-)30% CO2e

https://cirkularitet.se/wpcontent/uploads/2019/02/H%C3%A5llbarhetsanalys-avcirkul%C3%A4ra-m%C3%B6belfl%C3%B6den.pdf

Electric vehicles
>(-)50% CO2e

RISE Sustainable Business, FADEV
Project material 2021

Clothing >(-)50% CO2e

Linking circularity metrics at product and society level (LinCS), Naturvårdsverket project, 2021
https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6900/978-91620-6971-1/

Figur 4: Generellt har en förlängd användningstid en stor potential att leda till minskad klimat/miljöpåverkan och
minskat energibehov för att producera produkter, förutsatt att produkter i användning minskar produktion och
konsumtion av nya produkter. Bilden visar tre exempel på livslängdsförlängning av elfordon, kläder och
kontorsstolar. Där forskning ifrån RISE uppskattat att livstidsförlängning av elfordon har en potential att
reducera klimatpåverkan ifrån 138 g CO2- e/km till ca 20 g CO2- e /km. Illustration: Thomas Nyström, Derek
Diener.

Genomförande
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Figur 5: Översikt över den arbetsprocess för cirkulär affärsmodellsinnovation (CBMI) som forskningsprojektet har
utvärderat och vidareutvecklat. De fyra huvudstegen arbetsprocessen detta forskningsprojekt har följt bygger på
att 1: Vision genom att identifiera ett cirkulärt erbjudande som bygger på CE-principer för förlängd
produktlivslängd. 2: Identifiera nuvarande organisatoriska styrkor och barriärer, samt sätta ihop en arbetsgrupp
som kan arbeta med CBMI och cirkulär design 3: Utveckla det cirkulära erbjudandet till en affärsmodell samt
analysera nuvarande produkter ur risken att de blir utdaterade i förtid. 4: Testa mot verkliga kunder. 5: Ta fram
en handlingsplan för vilka aktiviteter cirkulära aktiviteter som skall prioriteras. Illustration: Thomas Nyström och
Carl Papworth
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Figur 6: Ramverket för framtidsadaptiv design (FAD) återfinns som en underprocess i steg 4 (Develop) i CBMI
processen där en befintlig produkts nuvarande risker för att bli utdaterad i förtid och dess förutsättningar för
robusthet, flexibilitet och adaptivitet undersökts (snabbtest Bilaga 1 s.62). Om de brister som identifierats anses
för riskabla används sedan FAD ramverket ovan för att utforska möjliga förbättringar och uppskatta potentialen
för ekonomiska och miljö-/klimatmässiga nyttoeffekter. FAD ramverket beskrivs vidare i Bilaga 1, s.22

AP 1 Undersöka och kartlägga medverkande företags organisatoriska förmågor för radikal
affärsmodells innovation och cirkulär design, samt planering för interna projektgrupper

Här medverkade Hydroware och Accus med kompetenser inom företagsledning,
miljöledning, affärsutveckling och försäljning, produktdesign och mjukvaruutveckling.
Kartläggningen faciliterades av forskare från RISE under 3 fysiska besök hos företagen i
Alvesta vs Malmö innan pandemin förhindrade fysiska möten. Från RISE medverkade på de
första träffarna projektledaren, LCA expert, affärscoach och följeforskare.
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Genomförandet bestod inledningsvis av en introduktion till projektets syften och mål och en
teorigenomgång av CE och principer för CBMI, och cirkulär design. Vid första tillfället
påbörjades planeringen av vilka som skulle medverka ifrån företagen under projektets olika
faser. Då en central del i projekt bestod i att företaget skulle utveckla en CBM med målet att
testa mot betalande kunder så blev det kritiskt att företagsledningen kunde hitta
affärsutvecklare som kunde medverka. Initialt blev det dock i båda företagen en bred grupp
från både affär och design och företagsledning, som förändrades under arbetets gång.
Vidare så genomfördes ett antal övningar där företagsrepresentanterna beskrev deras
nuvarande affärslogik, affärsmodell, hur deras värdekedja (affärsekosystem) såg ut.
Frågor ställdes även kring deras erfarenheter kring affärsmodellsinnovation.
Metoder som användes för att kartlägga nuvarande affärsmodell var business model canvas
(BMC)( (Osterwalder & Pigneur, 2010) för att kartlägga nuvarande logiker i företagen för
beslutsfattande för affärsutveckling, produktdesign, miljöfrågor mm var utgångspunkten
Prahalad & Bettis (1986) teori om “dominant logic” och för att beskriva olika typer av
affärsmodellsförändringrar användes Stieglitz & Foss (2015) definitioner.
I AP 1 togs även ett kvalitativt screeningtest fram för att kunna kartlägga existerande
produkters grad av cirkularitet med fokus på lång livslängd och uppgraderingsbarhet.
Syftet med testet är att kunna ge en övergripande bild av vilka styrkor och svagheter en
produkt har som är tänkt att ingå i en CBM med förlängd användningstid. Detta steg blir
centralt då den föreslagna CBMI processen bygger på att i ett första steg utgå ifrån en
existerande produkt, för att kunna motivera ett företag att börja med marknadsexperiement
utan stora investeringar i ny produktframtagning. Snabbtestet som är i form av en excelfil
beskrivs i Bilaga 1, s.62 ) .
AP 2: Fälttest av ramverk för cirkulär affärsmodellsinnovation och adaptiv design i deltagande
företag

AP 2 genomfördes i tre steg. I steg 1 togs en vision för en cirkulär affärsmodell i de två
deltagande företagen kopplat till en specifik produktkategori som de såg som intressant.
Värdefångandet i visionen skulle bygga på ett erbjudande kring förlängd produktlivslängd. I
fallet med Hydroware var det att förlänga från 25 år som börjar bli en branschstandard till 80
år, eller husets livslängd. I fallet med Accus så kom visionen för ett modulärt skyltsystem som
utvecklats för mer än 20 års användning.
I steg 2 genomfördes det praktiska arbetet med att ta fram hypoteser kring värdeerbjudande
och kriterier för de produkter och tjänster som skall ingå i den cirkulära affärsmodellen.
Arbetsgången var att ta fram affärsmodellshypoteser och testa på verkliga kunder och sedan
baserat på visionen och kundfeedback vidareutveckla till en fungerande erbjudande med en
potentiell lönsam affärsmodell.
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I steg 3 summerades lärdomar av affärsmodells-utvecklingen och designarbetet i form av en
preliminär handlingsplan för aktiviteter som bedömdes som nödvändiga för att nå den
definierade visionen från steg 1.
De deltagande företagen utvecklade sina egna CBMs i två tvärfunktionella arbetsgrupper
med kontinuerligt stöd av affärscoach från RISE. RISE sammanfattade analysen i samverkan
med deltagande företag.
Metoder: Metoder och verktyg framtagna från tidigare forskning CBMI process FAD ramverk
+ stödjande befintliga verktyg (se Bilaga 1). Metoder för lärande är tex action-research, SSM
(Checkland, 2000), Backcasting (Holmberg & Robert, 2000) mfl. Från våren 2020 flyttades
arbetsmöten till digitala möten där framförallt det digitala whiteboard verktyget Mural
användes i arbetet med Hydrowares CBMI och produktanalys.
AP 3 Utforska kund- och brukarattityder kring framtidsadaptiva produkter

För att bättre förstå kunder och användares incitament genomfördes inledningsvis en
litteraturstudie med syfte att hitta teorier och metoder som kunde vara lämpliga för att
utforska kund- och användaracceptans. Dock identifierades en brist på litteratur kring
långlivade och uppgraderingsbara produkter ur kund- och brukarperspektiv och fokus
övergick till hypotesframtagning där deltagande företag mha. value proposition canvas
(Osterwalder & Pigneur, 2010), identifierade funktioner, problem och nyttor som kunder
kunde tänkas ha, och som ett “cirkulär produkt som tjänst”-erbjudande kunde lösa. Parallellt
med hypotesframtagning, testades dessa hypoteser genom intervjuer med kunder och
aktörer i de deltagande företagens värdekedjor.
I fallet med skyltar är framför allt fastighetsägare primära kunder. I fallet hissar är
fastighetsägare en kundtypologi, men även s.k. “hissbolag” (ansvarar för installation och drift)
eller andra aktörer i hiss-värdekedjan som tex. hisskonsulter. I båda fallstudierna handlade
frågorna om kundernas syn på att köpa fastighetsnära produkter som tjänst och kring
långlivade produkter.
När det gällde skyltprodukter såg de intervjuade fastighetsägarna sammanfattningsvis en hel
del utmaningar med att inkludera skyltar som tjänst i sina erbjudande på hyresgästerna då
kostnadernas ansågs som låga och skyltar var en produktgrupp som inte sågs som central för
drift eller värdet av fastigheterna. Frågan hamnade även mitt emellan olika budgetar för
investeringar resp. drift och underhåll, där det framstår som mer kostnadseffektivt att i en
investeringsbudget ta med skyltar. I stället för att inkludera i den löpande
drift/underhållsbudgeten. När det handlade om större renoveringar och att kunna ta fram ett
skyltprogram för ett större fastighetsbestånd fanns ett tydligare intresse. Även om intresset
för skylt som tjänst inte framstod som prioriterat ibland de intervjuade kunderna, så
identifierades ändå en del problem kring skyltars uppdatering och underhåll, där en
kombination av försäljning av grundskyltar och serviceavtal teoretiskt skulle kunna leda till
samma önskade effekt kring lång livslängd. Ytterligare en kundgrupp visade sig vara offentliga
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beställare och Malmö stad visade intresse för att ta ett samlat grepp om sina skyltar och tog
fram en anbudsförfrågan, där krav på reparerbarhet, återbruk och återvinningsbarhet blev
framträdande i bedömningskriterierna.
När det gällde hissar intervjuades en grupp fastighetsägare med större fastighetsbestånd, en
BRF som övervägde hissbyte och en mindre fastighetsägare i centrala Göteborg, som
medvetet hade bevarat sin hiss som var installerad på 1930 talet. Vidare intervjuades några
s.k. “hissbolag” som installerar och utför service och reparationer av hissar. Samt några
hisskonsulter, som ger fastighetsägare beställarstöd vid underhållsprogram, nyinstallationer
och moderniseringar.
I denna del utvecklades även ett konceptuellt förslag för cirkulära affärsmodell med syfte att
illustrera hur hiss som tjänst kan fungera i praktiken och vilka kundproblem/nyttor det kan
lösa. Det konceptuella förslaget finns i (Bilaga 1, s.45-46) och bygger på verkliga kund- och
användarbehov som identifieras men som satts ihop till ett fiktivt scenario.
Som en del i att vidareutveckla arbetssättet kring att identifiera kundincitament och kundnyttor
togs en modell för att ta fram hypoteser för möjliga “kundkedjor” fram där komponenter
används i sekvens. Här intervjuades olika kundtyper som värdesätter lång produktlivslängd och ett
antal entusiaster “tinkers’, som representerade en kundtypologi som uppgraderar befintliga äldre
produkter, med använda komponenter (se Bilaga 1, s.32). När det gäller fallet hissar och
hisskomponenter som identifierades även en potential i att använda uttjänta elfordonsbatterier som
backup för hissar och för att minska effekttoppar i fastigheter.

Vidare utvecklades en metod för att identifiera kundtypologier baserat på bla. Swartz value
model, med syfte att underlätta hypotesframtagningen kring kundbehov (se Bilaga 1 s 30).
Syftet med det arbetssättet var att kunna snabba upp processen att identifiera och prioritera
verkliga kunder att testa affärsmodellshypoteser på.
Utförare: RISE genomförde detta arbetspaket i samarbete med deltagande företag
AP 4 Följeforskning av utvärdering av test:

De medverkande forskarna från RISE har under projektet både faciliterat arbetsprocessen,
dokumenterat och analyserat och utvärderat arbetsprocessen och de befintliga och
egenutvecklade verktygen som använts. Från projektstarten till pandemiutbrottet
genomfördes separata uppföljande intervjuer med kontaktpersonerna hos de deltagande
företagen utanför arbetsmöten. Efter pandemiutbrottet och de förändrade förutsättningar
hos framför allt Accus att kunna delta i projektaktivtiter pga. personalneddragningar,
flyttades fokus på fallstudien hiss som tjänst. Dock genomfördes två uppföljande intervjuer
med Accus avseende skylt som tjänst under augusti 2020 och oktober 2021 för att summera
deras erfarenheter.
Utförare: RISE
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AP 5 Uppföljning av lovande industriella exempel kring adaptiv design

Under AP5 skedde informationsinsamling genom litteraturstudier och informationssökning på
internet samt personliga intervjuer med företag med exempel på produkter och erbjudande
krig robusthet, flexibilitet och förändringsbarhet. Fokus har varit på exempel med
energianvändande produkter men även andra produktexempel vi bedömt som relevanta
förekommer. I Bilaga 1 s.34-38 redovisas en uppdaterad exempelsamling.
Utförare: RISE
AP 6 Projektledning, dokumentation & spridning

Här har RISE arbetat med att sprida projektresultat till en rad olika företag och industrier
genom en intern webbsida, olika nätverk inom hållbarhet, företagspresentationer och
företagsgemensamma workshops.
Utöver att testa FAD ramverket hos de två tillverkande företagen genomfördes en pilotkurs
som gick igenom CBMI/FAD processen under fem digitala workshops under en sex veckors
lång period.
Kursen utvecklades baserat på de pågående processerna med de två deltagande
företagen med syfte att komma från start till mål på en kortare sammanhängande
tid. Pilotkursen testades tillsammans med en global tillverkare av
lasthanteringsutrustning som sedan länge sålt produkter som funktion i ett PSS.
Företagets innovationsledning såg ett stort intresserade av att undersöka
potentialen för att förlänga produkternas användningstid där fokus låg på att
identifiera lönsamhets-, miljö- och designförbättringar för en energianvändande
standardprodukt för lasthantering. Pilotkursen genomfördes i en tvärfunktionell och
internationell grupp ifrån det deltagande företaget med funktioner från
innovationsledning, affärsutveckling, eftermarknad, miljöledning, design och
produktutveckling.
Resultatet blev en översiktlig genomlysning baserat på en vision för den förlängda
användningstiden där en rad förbättringsmöjligheter identifierades. Både ekonomiska vinster,
och en potential att spara >50% CO2e genom flera användningscykler identifierades för den
analyserade produkten. Bedömningen var att det även tekniskt skulle gå att genomföra en
längre användningstid och designledningen såg möjligheter att kunna erbjuda
uppgraderingspaket för existerande produkter. Det stora hindret som identifierades för att
åstadkomma en förändring var att utmana den rådande affärslogiken hos den globala
företagsledningen. Då framförallt stora produktionsvolymer av nya produkter idag
prioriterades, vilket fick till följd att använda produkter i nuläget skrotades ut i förtid, för att
inte konkurrera mot nyförsäljningen.
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Genomförandet av pilotkursen tillsammans med ytterligare ett företag gav forskargruppen
värdefulla insikter genom under en kortare sammanhängande tidsperiod kunna genomföra
hela CBMI/FAD processen. Under genomförandet upplevde forskargruppen att deltagna
mycket snabbt tog till sig begreppen och arbetssättet som presenterades och att det blev ett
gemensamt språk, som möjliggjorde att nuvarande inlåsningar på olika nivåer i
organisationen synliggjordes och kunde diskuteras utifrån den initiala visionen.
•

Under 2020 valdes FAD ut av IVAs 100 lista2, som samlar forskning inom
hållbarhetsområdet.

•

En första debattartikel från projektet publicerades i Göteborgsposten i oktober 2019
med RISE och några tillverkningsföretag som avsändare som har uttalade mål att
förlänga produktlivslängd.3

•

Under 2021 medverkade forskargruppen i industrinätverket Circular Car Initiative4
initierat av world economic forum där vi propagerade för att cirkulära strategier i
fordonsindustrin även behöver omfatta förlängd livslängd, vilket saknades
inledningsvis, då fokus låg på materialåtervinning och elektrifiering.

•

I september 2021 publicerades forskargruppens journalartikel5 som kopplar ihop
forskningsfälten adaptiv design med cirkulära affärsmodeller och design. Artikeln
bidrar till ökad förståelse för hur affärsrisker kan identifieras och minskas mha. av
strategier för FAD. Genom artikeln har även FAD-ramverket vidareutvecklats och är
nu betydligt mer förankrat i befintliga teorier än vid projektets början.

Resultat

Projektet har resulterat i:

2

•

Två fallstudier där CBMI/FAD arbetsprocesser och ramverk testats och vidareutvecklas
i samarbete med två tillverkningsföretag (se Bilaga 1 s62).

•

Fördjupade erfarenheter och färdigheter hos deltagande företag att arbeta med
CBMI/FAD, och att testa mot pilotkunder, där det nu finns två cirkulära

Tillgängligt 20211021; https://www.iva.se/projekt/research2business/ivas-100-lista-2020/

3

Tillgängligt 20211021https://www.gp.se/debatt/slit-och-sl%C3%A4ng-samh%C3%A4llet-en-av-v%C3%A5ra-st%C3%B6rstamilj%C3%B6bovar-1.18750953?fbclid=IwAR1MzukiUjpujvnIUJbWD6lTSXloZ22OJ8si8Sxeo5jji3FgIRiy709P6BQ

4
5

Tillgängligt 20211021: https://www.weforum.org/projects/the-circular-cars-initiative
Tillgänglig 20211021; https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10361
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affärserbjudanden och affärsmodeller baserat på förlängd användningstid för hissar
och skyltar.
•

En vidareutveckling av arbetsprocesser och teorier kring CBMI/FAD sedan tidigare
projektsteg. Bla. genom en journalartikel (se publikationer) samt en rad stödjande
verktyg som för olika steg av arbetsprocesserna (se appendix i Bilaga 1, s.55)

•

En exempelsamling med lovande exempel på adaptiv design har tagits fram baserat
på företagsintervjuer som exemplifierar några olika typer av energianvändande
produkter på olika nivåer av Technology Readiness Level (TRL )6 se Bilaga 1, s.33.

•

En pilotkurs för CBMI/FAD har utvecklats och testats tillsammans med ett stort
tillverkande företag, som driver en CBM, där en stor potential för ökad lönsamhet,
minskad klimatpåverkan och teknisk genomförbarhet identifierats kopplat till den
befintliga produkt som analyserades under kursen.

•

FAD-ramverket har under projektperioden presenterats individuellt för ett tjugotal
tillverkningsföretag i Sverige där arbetssättet har väckt stort intresse och skapat
diskussioner kring dagens inlåsningar kring nuvarande affärslogik, produktlivslängd
och uppgraderingsbarhet mm.

•

Projektet har identifierat en potential för minskad miljöpåverkan för en hiss som
används i 80 år med 50% (Recipe) och minskad energiförbrukning med 35% (eller
48.000 Kwh). För en flotta på 100hissar skulle minskningen vara ca 60.000Kwh/år. För
fasadskyltar uppskattar vi en potential för minskad klimatpåverkan på närmare 75%
och minskad energiförbrukning med 30% om skyltarna dimmas vissa delar av dygnet.

Identifierade styrkor och svagheter med de testade arbetsprocesserna och ramverken för
CBMI/FAD:

I båda fallstudierna medverkade representanter med beslutsfattande funktioner ifrån
grundare/vd, design/produktutveckling, affärsutveckling/sälj och miljöledning. I fallet med
Hydroware medverkade även funktioner för hård- och mjukvaruutveckling,
Identifierade styrkor: Arbetssättet mha. ramverk och arbetsprocesser för CBMI/FAD har hos
de deltagande företagen resulterade i en gemensam målbild i form av en detaljerad vision,
identifiering av organisatoriska styrkor och svagheter, beroenden i den nuvarande
värdekedjan, och arbetssätt att ifrån initiala erbjudande-hypoteser utveckla detaljerade
affärsmodeller, identifiera produktrelaterade affärsrisker, och arbetssätt för att planera och
genomföra marknadsexperiment. Ett gemensamt och kontinuerligt fokus på att söka efter
6
Technology Readiness Level (TRL) se tex: https://www.vinnova.se/globalassets/utlysningar/2018-03850/omgangar/fb3fd8dc-0a6f4132-befd-f574bd2eed7b.pdf1053639.pdf
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lönsamhet och miljönyttor genom förlängd användningstid som bygger på en befintlig
produktarkitektur möjliggjorde att deltagarna snabbt identifierade och började ifrågasätta
nuvarande inlåsningar och val i den nuvarande affärsmodellen. Men även diskutera och
argumentera för förbättringsförslag, som även om kostnaderna på kort sikt blev högre, visade
sig vara försumbara utspridda över decennier av användning. Arbetssättet för att identifiera
risker för “förtida produkt-utdatering“ möjliggjorde att deltagarna kunde balansera och
prioritera olika möjliga framtida risker, utifrån sådana som är möjliga att hantera med
förändrade regelverk, försäkringar, avtal, ny produktdesign etc., vilket skapade en ökat
trygghet i att våga använda existerande produkter i ett pilottest. Arbetssättet bidrog även till
en hel del förbättringsförslag som kan minska riskerna och därmed kostnaderna.
Specifikt såg vi en stor skillnad kring frågan om att börja återtillverka använda komponenter,
som efter FAD genomgångar framstod som en relevant aktivitet för att öka värdebevarande
och som ett fortsatt arbete kan fokusera på. Det beskrevs även en ökad förståelse för hur
kunderna kunde uppleva fel med produkterna som idag resulterade i missnöjda kunder.
Identifierade svagheter: Då arbetssättet i projektet byggt på att först utveckla och testa en
CBM, tillsammans med de deltagande företagen har det skapat ett beroende som varit
utmanade. Framför allt ur kompetens/resursperspektiv, då erfarenheterna av att arbeta med
radikal affärsmodellsinnovation ofta är utmanade. Detta beroende har förskjutit steget att
analysera produkterna avseende produktrelaterade affärsrisker mha. FAD-ramverket. För att
kunna hålla en tänkt hög fart i CBMIprocessen behöver beroende mellan CBMI- och FADarbetet förankras tydligare innan projektstart i medverkande företags affärs- och produktutvecklingsorganisationer.

Vidare behöver FAD-aktiviteter en tydligare mottagare i design- och
produktutvecklingsorganisationen och koordineras i förhållande med interna insatser för ny
produktdesign. I båda medverkande företagen uppstod det utmaningar där antingen en
produkt redan var färdig att introduceras på marknaden eller att re-designarbetet hade
kommit för långt för att FAD förbättringsförslag skulle gå att implementera.
Arbetet med att analysera produkters förutsättningar för att vara slittåliga, flexibla och
adaptiva blir snabbt komplext och tidsödande då många produkter är uppbyggda av mindre
komponenter eller för komplexa produkter olika delsystem, som fordon, gaffeltruckar eller
hissar. För området skyltar är det dock relativt enkelt med ett fåtal komponenter. Men med
en lägre komplexitet minskar även det ekonomiska värdena på ingående komponenter och
material, vilket utmanar värdebevarande av enbart ekonomiska skäl.
Erfarenheter ifrån att gå igenom olika produktersförutsättningar för lång livslängd har
resulterat i uppdaterade verktyg för att kunna få en översikt över en komplex
produktarkitektur. Det har även visat på behovet av att deltagande företag har information
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tillgängligt kring deras produkters förväntade livslängd, något som visats sig vara svårt och
som kan resultera i att arbetsprocessen stoppas upp. Lärdomar är att tidigt inkludera
funktioner ifrån test, eftermarknad med sälj, service, reklamationer för att återföra kunskap
om nuvarande styrkor och svagheter avseende livslängden.
Vidare är en stor utmaning med FAD arbetssättet att kunna balansera möjliga insatser för att
minska de produktrelaterade affärsriskerna med ökade kostnader och framtida möjliga
intäkter ifrån en förlängd användningstid. Existerande metoder är komplicerade och vi har
under projektet tagit fram ett förenklat arbetssätt “financial and environmental grounded
adaptability” (Se Bilaga 1 s.29) som dock inte har testats i detalj i de två fallstudierna.
Det förenklade arbetssättet bygger på att dela upp möjliga förbättringsåtgärder i tre steg.
Kort, medium och på lång sikt. Kortsiktiga lösningar handlar om att hitta åtgärder som bygger
på existerande komponenter eller tillbehör som erbjuder tex. förbättrad slitstyrka, skydd,
estetiska egenskaper, uppgraderingsbarhet mm. Tex. att ersätta ett kullager i stål med ett
keramiskt, en traditionell hårddisk med en SSD utan rörliga delar. Sådana kortsiktiga åtgärder
kräver inga större förändringar i produktarkitekturen, utan bara i inköp. “Medium- åtgärder
kan vara att göra mindre redesign-aktiviteter för att öka modularisering och minska tider för
demontering och utbyte. Tex att dela upp ett kretskort i olika moduler för att enkelt byta ut
en trasig komponent istället för att byta en ofta dyr komponent, eller lägga till skydd för
elektronik vid åska, eller andra störningar på elnätet.
Det kan även innebära att inkludera flera olika fysiska och digitala gränssnitt för att öka
chanserna att vissa bibehåller attraktivitet över tid. Tex. Beosound Level som kombinerar
flera fysiska och mjukvarustyrda anslutningsmöjligheter (se Bilaga 1 s 37). Långsiktiga
lösningar, innebär mer långtgående redesign av en hel produktarkitektur som tar höjd för
anpassningar som sträcker sig över hela den tänkta användningstiden, som kan innebära
behov av stora investeringar som tex. design av en ny produktplatform mm. I kombination
med att balansera ekonomiska aspekter behöver även de miljömässiga konsekvenserna av
dessa åtgärder identifieras.

Identifierade drivkrafter och hinder för förlängd produktlivslängd

Under projektets olika arbetspaket med olika frågeställningar identifierades en rad hinder
och möjligheter för att designa och konstruera för lång livslängd specifikt kopplat till hissar
och skyltar men även kopplat till andra energianvändande produkttyper. Några av dessa
exempel illustreras i Bilaga 1 s.39-48. Samt enl nedan.
Kopplingen mellan affärs och designlogiker: Att designa produkter för förlängd livslängd
utmanar invanda logiker för hur värde skall skapas, fångas och distribueras i
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tillverkningsindustrin som ofta har ett fokus på design för kostnadseffektiv produktion utifrån
ett målpris för den färdiga produkten, vilket påverkar hela värdekedjan, där även kunders
förväntningar och krav till stor del påverkar ett sådant fokus på pris (Nyström, 2019).
Ett hinder på lång sikt som identifierats kring långlivade produkter är kopplat till den
nuvarande affärslogiken i många tillverkande företags värdekedjor kopplat till skalfördelar av
volymproduktion “economy of scale”, där en mindre mängd producerade produkter
resulterar i mindre mängdrabatt på ingående komponenter än som vanligtvis är fallet. Det
gäller både tillverkare och serviceföretag som idag ofta har en stor del av sina intäkter ifrån
marginaler på förbrukningsmaterial och komponenter som byts ut. Detta har tidigare
identifierats i fordonsbranschen men gäller även i hissbranschen. Enligt Mitsubishi Electric
finns exempel i Nederländerna där hissar byts ut efter endast 13 års användnings tid, pga. låg
kvalitet, där användningstider för hissar ifrån 70- och 80-talet fortfarande är i drift.
Ökad modularisering respektive ihopslagning av komponenter: Tydligast blir detta problem
för elektronikkomponenter där ofta minityriarisering är en drivkraft i industrin för att skapa
mindre produkter och effektivare produktion. Inom konsumentelektronik med smartphones
och laptops är detta tydligt. Ett exempel är Apples Macbooks, som fram till 2013 hade
modulära och uppgraderingsbara komponenter för både RAM-minnen och hårddiskar, men
som i senare årsmodeller slagits ihop till ett enda moderkort. Resultatet blir dels att
produkterna blir svåra7 och dyra att reparera om de går sönder. Att byta ett moderkort på en
Macbook från 2019 kostar för ett begagnat kort 10.000kr8 hos Ifixit, pga. RAM och hårddisk
mfl komponenter är integrerade. Då är inte byteskostnaden inkluderad. En tydlig effekt är att
datorerna riskerar att bli utbytta i förtid, när behovet av ökade RAM-minnen och
lagringsutrymmen ökar. Samma utveckling som beskrivs ovan kan ses inom hissindustrin för
vitvaror och fordon mfl. och har blivit en naturlig designlogik. Det finns dock flera aktörer som
försöker utmana och medvetet designa för lång livslängd genom ökad modularisering och
inom konsumentelektronikområdet är Fairphone ett lovande exempel som följs under
projektet (se Bilaga 1 s.35).
Interoperabilitet: I branscher av snabb teknikutveckling förändras standarder och
produktversioner fort. I elektronikindustrin kan det handla om månader eller år när processor
modeller och andra elektronikkomponenter uppdateras och de gamla slutar att produceras.
Eller att nya versioner av mjukvara inte går att använda med en befintlig processor. Aktörer
som Google och Apple styr med uppdateringar av operativsystem i princip livslängden för
datorer och smartphones mfl. För tillverkare som vill framtidsäkra sina produkter blir detta en
stor utmaning då tillverkarna i många fall är marginella aktörer i jämförelse med tillverkare av
7

För reparerbarhet se tex: https://www.ifixit.com/laptop-repairability
För exempel på dyra komponenter pga. ihopslagning se tex: https://www.ifixit.com/Store/Mac/MacBook-Pro16-Inch-2019-2-6-GHz-Logic-Board-Radeon-Pro-5300M-with-Paired-Touch-ID-Sensor/IF455-000?o=1
8
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processorer eller operativsystem. Men det finns vägar runt där öppna mjuk- och
hårdvarustandarder möjliggöra uppgraderingar av både hård- och mjukvaror. Tex. den
kommande standarden för RISC hårdvaror9.
Standardisering: I andra branscher kan standarder överleva i årtionden, exempelvis för
virkesdimensioner, cykelkomponenter, eller däck mm. Cykelbranschen är här ett bra exempel
på hur standarder har möjliggjort att många små nischade cykeltillverkare växt fram, genom
att startkostnaderna genom att använda standardiserade komponenter är låga. Cyklar är ett
bra exempel på en produkttyp där komponenter är enkelt utbytbara och i många fall går att
uppgradera till komponenter som har olika slitstyrka. En liknade trend kan man se inom de
många fordonstillverkare som växer fram kring elfordon. Aktörer som tex Local Motors10
använder mycket standardkomponenter i sina fordon för att minska de höga
investeringströsklar som finns för att kunna etablera sig som fordonstillverkare. Efterhand
som standarder ändras uppstår övergångsproblem. Ett exempel från hiss-branschen är att
kravet på nödtelefoner i hissarna ändras från 2G och 3G till 4G, vilket får till följd att alla
befintliga 2G och 3G nödtelefoner behöver bytas ut. För fastighetsägare innebär detta en
extra kostnad, men för hiss-service branschen ökade intäkter. Dock innebär flera parallella
nät ökad energianvändning, och på systemnivå kan det visa sig att det totalt blir en miljönytta
att byta standard.
Lagstiftning och certifiering: Lagstiftning och certifiering. För många produktgrupper finns
krav på certifiering som kan utgöra hinder vid om en befintlig produkt skall uppgraderas.
Extra tydligt är detta inom fordonsbranschen där lagstiftning och certifieringskrav skärps på
den Europeiska marknaden efter Dieselgate11, där EU kommissionen får större makt att
ingripa gentemot typgodkännande myndigheter. Resultatet är hinder ifall uppgraderingar
påverkar tex. en personbils ursprungliga egenskaper som att utbyte av ett elbilsbatteri ändrar
den fordonsvikt som det är typgodkänt för eller att mjukvaruförändringar förändrar
fordonets fysiska egenskaper och funktioner. Det är just risken att behöva
registreringsbesiktiga varje enskild fordonsprodukt som uppgraderas som framstår som en
kostsam risk för fordonstillverkare som ser adaptiva fordon som intressanta. Ytterligare
utmaningar för förändringsbarhet är immaterialrätt som kan utgöra hinder om en aktör
förändrar en annan tillverkares befintliga produkt t.ex. utifrån varumärke och mönsterskydd.

9

Se tex: https://en.wikipedia.org/wiki/RISC-V#/media/File:Yunsup_Lee_holding_RISC_V_prototype_chip.jpg
https://localmotors.com/
11
Förordning (EU) 2018/858 om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon och släpfordon: Tillgänglig 20211019:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858
10
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För hiss och skyltbranschen så finns inga hinder att uppgradera befintliga produkter så länge
el och personsäkerhetsreglerna efterlevs, och det finns exempel på hissar i drift i Sverige som
är sedan 1930-talet (se Bilaga 1 s.31).
Ett hinder för att sälja hiss som tjänst identifierades kopplat till den svenska jordabalken12.
Jordabalken regleras ägande i en fastighet och fasta installationer som hissar, ventilations och
belysningsanläggningar betraktas oftast som fasta installationer. Det är då svårt för en
tjänsteleverantör att få finansiella aktörer att kunna ta hissen som en pant för lån, vilket
vanligen krävs för att kunna finansiera en uppskalning av en CBM. Detta då det vid en ev.
konkurs hos en fastighetsägare uppstår en finansiell risk för den som tillhandahåller hiss som
tjänst, genom att hissen riskerar övergå till konkursboet, och sedan till borgenärer med sak
eller förmånsrätt. I Nederländerna finns dock möjligheten att upprätta en sk. “building right”,
där tex. en tjänsteleverantör kan garanteras äganderätt för en del i en fastighet. Mitsubishi
Electric säljer framgångsrikt hiss som tjänst i Nederländerna genom att under olika långa
kontraktsperioder överta det juridiska ägandeskapet för den del i fastigheten som omfattas
av hisskomponenterna (Se Bilaga 1 s34). Ägandeskapet återgår sedan efter
kontraktsperioden till fastighetsägaren. Detta möjliggör att kunna ha hissen som pant för
externa finansiärer. I Sverige är det juridiskt oklart om det går att göra likande avtal, men här
finns en möjlighet att sk. 3dimensionella fastighetsbildning13 kan öppna upp för liknade
möjligheter. Under detta projekt utgjorde frågan om hur en hiss kan användas som pant en
stor osäkerhet, och att göra ett specifikt avtal kring äganderätt blev ett temporärt sätt att
minska de potentiella affärsriskerna.
Design och produktutveckling: Under projektet har flertalet produktdesigners och
produktutvecklare medverkat och intervjuats. Den gängse bilden som ges är att det finns en
strävan för att designa och utveckla långlivade produkter som kan brukas under lång tid och
som är uppbyggda av material som går att återvinna. Men design och produktutveckling är
ofta komplicerade processer där mängder av önskemål och krav skall balanseras i en allt
snabbare utvecklingstakt för att snabbare få ut produkter på marknaden där det ofta uppstår
konflikter mellan designers och produktutvecklare och en dominerande affärslogik. Ofta
handlar konflikterna om att spara på kostnader genom att använda vissa
tillverkningsmetoder, material eller re-design av en produkt som skapar begränsningar, eller
sämre livslängd mm. Även om många designers ser positivt på lång livslängd finns det en
inneboende konflikt att precis som Bernard London på 1930 talet beskrev, (London, 1932)att
långlivade produkter är dåliga för affärerna, så lever många designers på royalties för de
12

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jordabalk-1970994_sfs1970-994
13
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/andra-lagg-ihop-dela/Tredimensionellfastighetsindelning/
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produkter de tar fram. I möbelbranschen är detta mer regel än undantag att ersättning för ny
design bara sker mot royalty-avtal. En lösning på detta dilemma kan vara så som White
design har infört att de skall ha royalty ifall en produkt förändras. Detta sätt kan också öppna
upp för att erbjuda uppgraderingar av befintliga produkter istället för ny design. Det finns
även en risk att företag som vill utforska CBM lägger för stor kraft att redesigna sina
produkter så att dom blir “over engineered”, dvs. onödigt slittåliga, tunga energiineffektiva
och kostsamma att utveckla och tillverka, och att sådana insatserna inte betalar sig. Sådana
risker har identifierats i forskning, men riskerna för mycket livslängd blir mer påtagliga i en
linjär affärsmodell där produkter med lång livslängd oftast behöver konkurrera med ett högre
pris, som blir barriärer i inköpsprocesser hos kunder med fokus på lägsta inköpspris istället
för TCO.
Ett centralt synsätt för adaptiva produkter är att de kan ses som plattformar för
tjänsteutveckling med syfte att hålla dem i användning längre. Idag handlar tjänstedesign
framförallt om att stödja försäljning och att utveckla digitala informationstjänster för
produkterna. Kraften i tjänsteutveckling är mycket stor och det finns många exempel på
startup-bolag som ökat sin omsättning exponentiellt som Uber, AirB2B, Foodora, Voi mfl.
Utmaningen vid design av digitala tjänster är att säkerställa att inte digitala tjänster leder i
motsatt riktning med kort produktlivslängd eller ökad miljöpåverkan i användningsfasen. Ett
exempel är matleveranstjänster i storstäder där kunden inte ser med vilket transportmedel
tex pizzan levereras. Det blir då en mycket stor skillnad i miljöpåverkan om Pizzan levereras
med tvåtakstmoped, resp. en elsparcykel eller vanlig cykel.
Inköp, produktion och återtillverkning. Begreppet “economy of scale” är för många
tillverkningsföretag en ledstjärna, dvs att kostnaderna per komponent minskar om volymerna
ökar. Det gäller även inköp av komponenter hos underleverantörerna. För OEMer kan
produktpriset kan påverkas om volymerna blir små och där ofta rabattsatser hos
underleverantörerna minskar och slutpriset ökar. Ett ensidigt fokus på storskalig produktion
leder till stora investeringskostnader för verktyg och sammansättningsfabriker och
lönsamheten bygger på att tänkta volymer får avsättning på marknaden. Det leder även till
minskade flexibilitet med att tex. förändra existerande produkter i en befintlig
produktionslina. Sättet att producera är ofta ett problem och även om många produkter
innan de sätts samman består av modulära komponenter, så påverkar monteringsmetoder
och monteringsordningen i hög grad möjligheterna att reparera och uppgradera produkterna
på eftermarknaden. Inom återtillverkning är detta extra tydligt där ofta manuella
tidskrävande processer krävs för att inspektera, demontera, bearbeta och återställa
produkterna till ursprungligt skick. Om framtidsadaptiva adaptiva produkter skall få spridning
krävs att dagens storskaliga produktionssystem inte motverkar produkternas möjligheter att
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repareras, återanvändas, uppgraderas om materialåtervinnas när de väl finns på marknaden.
Det mesta styrs i designfasen av både produkt och produktionssystemet och det finns idag en
rad lovande exempel där storskalig produktion är tänkt att ersättas av sk. Mikrofabriker, se
tex. Local Motors14 och Arrivals15 ansatser för mikroproduktion. Fördelarna är mindre
kapitalbindning, flexibilitet med parallell produktion av olika produktmodeller. Inom fordonsbranschen är det framför allt Local Motors och Arrival som utvecklat Mikrofabriker och
produktionsmetoder som de menar ger dem stora konkurrensfördelar. Ytterligare en risk är
företag som lägger ner stora resurser på att utveckla framtidsadaptiva produkter kan bli allt
för beroende av vissa underleverantörer av kritiska komponenter. Specifikt gäller det tex
halvledare, eller mjukvaror och hur länge en viss komponent finns i produktion och att tillgå.
Här är öppna standarder för hård och mjukvaror en väg att minska beroendet till en viss
teknologi eller underleverantör. Återtillverkning är här ytterligare en strategi för att minska
sårbarheten vid brist på nya komponenter. Ett tydligt exempel på sådana risker är den
förslagna lagstiftningen i Tyskland som syftar till att tvinga tillverkare av smartphones att
tillhandahålla mjukvaruuppgraderingar i 7 år, men där branschorganisationen för de stora
tillverkarna Samsung Apple m.fl. vill se krav på bara 2-3 år. För att möta sådana risker är att
på ett tidigt stadie ta dialog med sin underleverantör kring hur de kan bidra till att få en så
lämplig produkt som möjligt och som går att försörja med reservdelar under lång tid.
Ökad samverkan för cirkulära affärsekosystem

Cirkulära affärsmodeller innebär ofta behov av ökad samverkan mellan etablerade aktörer i
en värdekedja och mellan olika värdekedjor för att etablera ett cirkulärt affärsekosystem där
olika aktörer kan fånga värde genom lång användningstid. Det kan även behövas nya aktörer
som tex återtillverkare, back-office funktioner, och aktörer som kan sköta övervakning av
produkters hälsa och hälsohistorik mm. För nya aktörer ifrån andra branscher är
utmaningarna relativt få men för de etablerade aktörer kan det vara mer utmanande. Dessa
kan sedan länge ha vant sig vid en viss roll och modell för värdefångande, roller som de
ogärna vill släpp ifrån sig. Återförsäljare är ofta sådana aktörer som har nära kundkontakter
som tillverkare ofta är beroende av för att sälja sina produkter. Värdekedjorna i hiss- och
skyltbranschen ser olika ut.
I fallet med Accus säljer de direkt till sina slutkunder och har större frihetsgrader att utforma
cirkulära erbjudanden direkt mot kund, men är beroende av underleverantörer som är
betydligt större än Accus. I fallet med hissar fanns återförsäljarledet mellan Hydroware och
slutkunderna (fastighetsägarna), dessutom finns s.k. hiss-serviceföretag, hisskonsulter och
arkitekter som gör upphandling och beställning mer komplex. Hiss-serviceföretagens roll är
14

För Local Motors Micro Manufacturing se tex: https://medium.com/newco/local-motors-driving-innovationwith-micro-manufacturing-a6630ecd2151
15
För Arrival och deras micro factory se tex: https://www.youtube.com/watch?v=_X9ge_W_ZPA
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traditionellt att de installerar och servar hissar, där en central del av värdefångandet är
genom reparationer. De stora hisstillverkarna är dessutom både Hydrowares kunder och
tvärtom underleverantör i vissa fall. I fallet med Mitsubishi Electric´s M-use har de kontroll
över hela sin värdekedja vilket möjliggör en mycket högra kontroll på alla komponenter och
inblandade funktioner än för aktörer som idag har en roll som underleverantör.

Diskussion
Förlängd produktlivslängd innebär en teoretisk möjlighet till en radikal inbromsning av de
globala material- och resursflöden som idag omvandlas till produkter i industrin eller
konsumeras i kombination som tjänster. Genom att använda redan producerade produkter
betydligt längre genom planerade uppgraderingar, där energianvändande komponenter över
tid kan ersättas med mer energieffektiva kan en sådan inbromsning ske, förutsatt att
produktion och konsumtion av nya produkter kan fördröjas. Mindre materialflöden innebär
då att mindre material och resurser används för att producera nya produkter, vilket utmanar
tillverkningsindustrin, som till största delen idag bygger sitt värdefångande genom antal
tillverkade och försålda produkter. För en enskild tillverkare kan det framstå som riskabelt att
vara först med framtidsadaptiva produkter, men att inte utforska möjligheterna kommer
även innebära risker om konkurrenterna börjar. Störst möjligheter att få ökad
konkurrenskraft genom CBM som bygger på långlivade produkter har de tillverkare som idag
har högkvalitativa produkter, men där konkurrens av aktörer som fokuserar på lågt
försäljningspris gör det svårt att kunna växa. Ett tydligt exempel är M-Use, där hiss som tjänst
har möjliggjort att Mitsubishi Electric har kunnat konkurrera med kortlivade lågprishissar och
öppnat för ett kundsegment de tidigare inte kunnat nå (se Bilaga 1 s.34).
Genom att utgå ifrån produktrelaterade affärsrisker och hur driftstörningar och förtida utbyte
av komponenter minskar lönsamheten i en CBM ser vi indikationer på att det går att skapa en
bra grogrund för att diskutera möjliga risker och åtgärder internt mellan tillverkande företags
affärs- och produktutveckling, även kring åtgärder kan leda till ett ökat produktpris. I tidigare
studier (Nyström, 2019) har detta beskrivits som ett stort hinder idag tex kring förbättringar
för ökad återtillverkningsbarhet som nedprioriteras till förmån för ett lågt produktpris.
Det vi identifierade i detta projekt var att ett bättre komponentval i tex. en hiss som ökade
den totala kostanden initialt, blev försumbar, utslaget på en avtalsperiod på 100 tals
månader. Detta skifte i affärslogik ifrån ett traditionellt fokus på lönsamhet på
försäljningsögonblicket, till fokus på lönsamhet genom att förlänga hela livscykeln, ser vi som
den viktigaste drivkraften för industrin att överväga FAD-förbättringar.
Vi identifierade även en möjlighet att inkludera drivkrafter för ökad energieffektivitet i fallet
med hiss som tjänst. Dels kring möjligheten att kunna integrera batterilager för att kunna
kapa effekttoppar i flerfamiljs fastigheter (där hissen oftast är den enskilt största förbrukaren.
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Dels kring möjligheterna att en hiss som tjänst erbjudande kan innehålla en komponent som
ger minskade månadskostnader om hissen används mindre, tex. betala per antal resor eller
en “kick back”, dvs. om hissarna användes mindre än planerat. Detta skulle teoretiskt ge
fastighetsägare en ökad drivkraft för att arbeta med beteendeförändringar hos de boende
som kan leda till minskad energianvändning. Även om det för en enskild fastighet med
enstaka hissar ger en lite minskning av energianvändningen, kan det för hela Sveriges
hissflotta ge en stor energibesparingspotential. Batterilager som bygger på uttjänta batterier
från tex elfordon ser vi som ett intressant område för vidare utveckling ur både
resurseffektiviserings- och säkerhetsperspektiv. Återanvändning av batterier ger stora
material och energibesparingar. Extremväder ger även ökade risker för översvämningar och
elavbrott, vilket stoppar hissar och kan orsaka allvarliga risker för personskador16 och
svårigheter att utrymma fastigheter för äldre och funktionshindrade. Att vid elavbrott, eller
översvämningar då kunna driva hissar kan då ge stora användar- och samhällsnyttor.
Förslag för fortsatt forskning

Projektet har bidragit till att de deltagande företag tagit större kliv mot cirkulära
affärsmodeller och produkter samt bidragit till kunskapsbyggande kring hur långlivade
produkter kan bidra till både lönsamhet och resurs/energieffektivitet. För att ytterligare
kunna minska de barriärer som identifierats ser vi att framförallt följande områden behöver
utforskas ytterligare:

16

•

Hur nuvarande hinder i den svenska jordabalken för att kunna använda fasta
installationer i byggnader som säkerhet för att finansiera CBMs kan överkommas?
Detta är framförallt viktigt för fasta installationer i byggnader.

•

Hur certifieringsregler för vissa produktgrupper påverkar uppgraderingsbarhet och
vilka möjligheter som kan finnas för att tillverkare tex. skall kunna självcertifiera FAD
produkter. Detta är särskilt relevant för fordon som säljs inom EU.

•

Hur öppna mjuk- och hårdvarustandarder kan bidra till minskade risker för att
komponenter och produkter med hög grad av informations och
kommunikationsteknologier (IKT) styr produkters funktionella och sociala livslängd.
Samt minska obalansen i påverkan mellan stora mjukvaruaktörer, underleverantörer
av halvledare och små OEMer.

https://sverigesradio.se/artikel/5951918
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•

Att bättre förstå slutanvändares attityder kring långlivade produkter avs. tex. sociala
aspekter som visuellt slitage, säkerhetsaspekter, metavärden mm på olika geografiska
marknader.

•

Hur processer för kontinuerlig tjänsteinnovation kan behålla befintliga produkter i
användning?

•

Hur företag med uttalade lågpris-strategier ser på möjligheterna att vilja använda
FAD-strategier.

Detta projekt har omfattat många aktiviteter med företagen,deltagande RISE forskare och
externa experter. Det vi ser konkret är att det finns en stor potential för att uppnå en stor
positiv klimatpåverkan genom en förlängd användningstid av de deltagande företagens
produkter. Vi har även sett ett stort intresse och praktiska ansträngningar ifrån de deltagande
företagen att utveckla cirkulära erbjudanden och att testa mot kunder, dock med stora
utmaningar att kunna samla interna kompetenser kring affärsmodellering och att prova mot
riktiga kunder. Vidare kräver FAD-arbetssättet ett ökat fokus på en produktarkitektur som
både går att producera och uppgradera kostnadseffektivt. Detta ställer i sin tur krav på att
det finns en process för att kontinuerligt identifiera och återföra förändrade kund- och
användarkrav till utvecklingsorganisationen, över tid och processer för att skapa
uppgraderingar av tjänsteinnehåll som kan behålla produkten fortsatt attraktiv för kunder
och användare. Utmaningen här är kunna erbjuda uppdaterat tjänsteinnehåll utan att den
befintliga hårdvaran byts ut i större utsträckning. Detta är extra utmanande för
produktkategorier där förändringstakten för teknologier är hög som tex Telecom, för
självkörande fordon mfl.
Vidare ser vi att det finns ett stort intresse hos både tillverkare underleverantörer och hos
kunder att hitta sätt där livslängd och lönsamhet går att förena. Framförallt för kunder som
har satt ambitiösa klimatmål kopplat till sin produktanvändning, men där det idag är svårt att
ta större kliv mot satta mål för utsläppsminskningar. I sådana fall kan cirkulära affärsmodeller
med långlivade och uppgraderingsbara produkter erbjuda ett sådant möjligt större kliv.
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Introduction
A pilot course on Future Adaptive Design was carried out between November 2020 and
January 2021. A total of eight participants participated: seven from Company A and one
representative from a supplier of Company A. Company A is a multinational organization
that manufactures and distributes product for material handling. Participants represented
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various roles including innovation management, desigm, product development, product
rental operations, environmental affairs. Company A had experience by running a successful
product service system (PSS), where products where sold as a service.
The objective of the pilot course was to pilot test the RISE Circular Business Model
Innovation and product related business risks process (CBMI/FAD Process) together with
with a company, to find a business case for extended product longevity, that also could lead
to improved climate/environmental benefits. During the course, Company A created a vision
for a circular business model based on extended product longevity. Then, for this vision a
business model, potential product design adjustments and preliminary estimates of the
economic and environmental potentials were identified.
The pilot course consisted of four workshops, held online during the following dates:
Workshop 1: Wednesday, November 25, 2020
Workshop 2: Thursday, December 10, 2020
Workshop 3: Monday, January 11, 2021
Workshop 4: Thursday, January 21, 2021
Information was communicated and shared using Mural, an online collaboration tool.
Participants from company A also worked between the workshops to collect data and
answer questions identified in the workshops. E.g , an existing LCA for the example product,
cost breakdowns, product representations of the product architecture.
Curriculum Overview
Each workshop focused on a specific part of the RISE FAD/CBMI Process. The steps and
activities are described in the remainder of this section. Main outcomes from each workshop
are also summarized.
Workshop 1: Introduction to circular economy, baseline review, and vision setting
The workshop lasted 4 hrs and consisted of three parts:
• Establishing a baseline
o First, participants were introduced to central circular economy concepts,
including future adaptive design
o Then to apply what they had learned, participants were asked to identify the
circular activities already being implemented by the company today
• Setting a circular vision
o Participants were led through an exercise to think about additional circular
activities they could undertake and what might be key performance indicators
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for their product if it was to have its lifetime extended (i.e. should it last X
number of years or run X number of hours?)
o A vision for a new business model focused on extended product life was
created
Mapping the baseline
o One of Company A’s products was selected to be the focus of the remainder
of the workshops
o Its product specifications and current product lifecycle were described
o The existing business model was analyzed, with a specific focus on identifying
the company’s current offerings and their existing customers

Outcome: As an output from Workshop 1, Company A identified three questions to
investigate throughout the remainder of the pilot course:
• What is profitability potential by extending product life from 5 to 20 years?
• What is product related risk if extending from 5 to 20 years?
• What is climate/enviro benefit by extending product from 5 to 20 years?
Workshop 2: Exploring the business case
The workshop lasted 4 hrs and consisted of three parts:
1. Recapping the baseline & vision
a. The baseline and vision identified in Workshop 1 were reviewed
2. Defining a business case
a. As a first part of defining a business case for the extended product life
business model, potential customers for this new business offering were
identified
b. A cost calculation process for mapping the economic potential was also
presented and participants were informed of the data necessary to complete
this calculation
3. Conducting a product assessment
a. The risk of using the current product in the identified extended service life
scenario was explored by identifying possible events that might occur within
the timeframe
Outcome: By the end of this workshop, Company A had a clearer picture of their potential
target customer. They also identified a number of important questions that they needed to
consider further, including how a ‘new’ product is defined and how to differentiate (and
communicate) long-life products from refurbished or remanufactured products to their
customers.
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Workshop 3: Assessing the economic potential
This was a 2 hr long workshop and consisted of performing a cost calculation, in follow-up to
what was presented in Workshop 3.
Outcome: Company A assessed the financial potential of extending the product’s life from 6
years to 12 years and identified a number of components that posed the biggest financial
risk from this extended life business model.
Workshop 4: Assessing redesign opportunities and environmental potential
The workshop lasted 4 hrs and consisted of three parts:
1. Identifying areas for improved design in the product architecture
a. A number of components were identified from the cost calculation to
potentially have increased financial risk associated the new business model
2. Reviewing environmental potential
a. Tentative assessments for the environmental potential of the new business
model scenario were discussed and key considerations were identified
3. Applying the FAD strategies
a. Participants were introduced to four FAD strategies, including practical
examples
b. Participants then selected on component and explored how the component
could be redesigned based on the FAD strategies
Outcome: Company A identified areas where improved product design (by applying FAD
strategies) might help to reduce costs in the new business model. The current product
architecture and one component in detail was also analyzed in regard to improvement
potential for sustainability, flexibility, and adaptability. This workshop also included a
summary of the previous sessions and what conclusions company A could draw from the
findings during the workshops.
Documentation: Materials from the 4 workshops were summarized
with conclusions for each of the three main questions regarding the business potential,
business risks and suggested product design improvements, and the potential for climate
reductions by extended product longevity.
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Evaluation of pilot

General reflections
Some general reflections can be made about the pilot, and from these reflections,
recommendations for the next course can be identified:
• Participants were engaged and had an opportunity to work across different
departments in the company. This also allowed them to have a chance to share some
the challenges each department is facing. Working together from a common vision for
extended longevity, and describing the current dominant busines and desiggn logic
allowed the participants equally to focus on, discuss and debate around current lock
ins in design and business development, and possible improvements that could save
financial and material resources. Even though the participants represented different
strong voices in company As organization.
o Learning for next time: Ask each participant to come prepared with what they
are hoping to get out of the course and how it relates to their work today (i.e. a
challenge they currently have today); this could then be shared during the first
workshop.
• Having a reduced number of participants during the cost calculation in Workshop 3
allowed for a focused discussion. (Results were shared to all participants at start of
Workshop 4.)
o Learning for next time: Decrease the time of each workshop but increase the
number of workshops; create smaller working groups who are responsible for
more in-depth analysis of specific topics
• Participants needed time absorb the new information that was presented. It worked
well when we presented information and then followed it up with an exercise where
they had to apply this information. But, it also felt sometimes too ‘one sided’/lecture
like when we presented theoretical concepts like circular economy
o Learning for next time: 1) Find a way to making the introduction to theoretical
concepts (i.e. circular economy and the FAD strategies) more engaging.
Participants appeared to particularly connect with the presented FAD examples
in Workshop 4. 2) Perhaps there is also a way we can incorporate more
prework or interactive materials in the way we present theoretical concepts,
such as pre-work sent ahead of time in the form of videos or asking them to
come up with their own examples. Also, in preparation for Workshop 1, one
possibility is to ask them to come prepared with examples from their company
that they think relate to circular economy.
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