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Brunna pekas ut 

som Sveriges just 
nu hetaste läge 

för logistiketable-
ringar tillsammans 
med Hisingen och 

Eskilstuna, i en färsk 
marknadsrapport 

från Colliers. 

Intelligent Logistik 
kartlägger för 
tredje gången 

sedan 2006 
tredjepartslo-

gistikbranschen. 
E-handelstillväxt, 

ökad prispress och 
allt fler mindre, 

nischade aktörer 
är några trender.
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Att lyckas göra 
flödena inom textil-

industrin cirkulära 
är nödvändigt, men 
en stor omställning 
för branschen som 

kräver insatser  
i alla led. 

12

Genom att analy-
sera företagsdata 
och hundratusen-
tals öppna online-

källor kan Vainus 
molntjänst förutspå 

köpbehov av logis-
tiktjänster. 

36

Logistiken lyste 
till stor del med 
sin frånvaro på 
mässgolvet när 

e-handelsbranschen 
samlades vid årets 

upplaga av  
D-congress i  

Göteborg. 

42

Nyhet! 
Hemleverans 
när dina kunder 
är hemma.

Många av dina kunder har bett oss leverera på kvällen 
istället för på dagen. När de är hemma, helt enkelt.

Från och med november kan mottagare välja  
hemleveranser mellan klockan 18 och 21 (men man kan 
fortfarande få sina paket under dagen om man så önskar). 
Redan i starten täcker vi in fler än 75 procent av alla 
hushåll i Sverige.

 
Läs mer om våra kvällsleveranser på 
postnord.se/vinnandelogistik
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cirkulär logistik

fysisk och biologisk materia på 
ett affärsmässigt sätt, kan man 
skifta värdesystemet från dagens 
’köpa-producera-sälja’ till att även 
inkludera “spåra, skydda, återta, 
lagra, reparera, återanvända och 
återskapa”.

Genom detta systemtänk kan 
man också öka den lokala produk-
tionen och råvaruanvändningen, 
vilket även minskar behovet av 
transporter.

Den cirkulära ekonomin 
innebär också ett skifte i föreställ-
ningen av vad en kund är – från 
passivt ägande och ’konsument’ 
till ’nyttjare’ och ’användare’, t ex 
genom olika typer av delnings-
lösningar och leasing. Grun-
dantagandet skiftas från det att 
ekonomiska värden bara skapas 
genom produktion, till att värdet 
i den cirkulära ekonomin skapas 
genom att produkter och materia 
förs tillbaka till produktionssyste-
met efter att de tjänat färdigt i sin 
ursprungliga användning.

Flera etablerade företag har 
också börjat sin resa mot ett mer 
cirkulärt värde- och produk-
tionssystem. Bland dessa kan 
Nike, Renault, Dell, Levi Strauss, 
Timberland, Philips och Scania 
nämnas som föregångare.

Kräver nya strukturer
Företagen som börjat tänka och 
agera cirkulärt agerar redan i 
framtiden – det finns stora värden 
i till synes förbrukade produkter 
allt från ett flygplan, ett oljefilter, 
ett par jeans eller skor. Men för att 
kunna utnyttja dessa värden krävs 
både framåt- och bakåtflöden av 
material som i sin tur förutsätter 
välkoordinerad samverkan ofta 
mellan olika aktörer, både inom 
en bransch och mellan flera olika 
branscher, ofta i olika länder och 
regioner.

Att skapa incitament för att få 
alla involverade aktörer i värde-
systemet att återlämna, återställa 
och återanvända är helt centralt. 
Detta kräver ofta ökad transpa-
rens i värdesystemet, speciellt 
i logistikkedjan. Men med nya 
affärssystem och andra digitala 
teknologier är det fullt möjligt.

1999 publicerade Dobers och 
Wolff en akademisk artikel som 

tjänster som inte varit möjliga 
tidigare. Ett exempel är förarlösa 
lastbilar.

Dessa trender – tillsammans 
med det faktum att företagen har 
allt svårare att differentiera sig 
med produkter – utgör både tyd-
liga hot och nya möjligheter för 
etablerade och nya företag. Sär-
skilt viktigt att utnyttja nya digi-
tala tekniker för att ställa om är i 
de industriella logistikkedjorna.

 Återta, återskapa, återanvända
Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial genom 
att eliminera avfall. Genom att 
utforma både produkter och 
deras värdesystem, inklusive 
logistikkedjor, så att dessa återtar, 
återanvänder och återskapar 

i industrin. Allmänhetens attity-
der, värderingar och beteende-
mönster förändras samtidigt som 
de politiska förslagen haglar om 
hur vi ska lagstifta för att ställa om 
samhället till att bli mer hållbart.

Återlämning av petflaskor och 
av papper är vi vana vid sedan 
flera decennier. Men sådana, för 
givet tagna system kräver radikala 
omvandlingar av dagens logistik-
kedjor om de ska kunna införas på 
andra områden.

Samtidigt som detta utmanar 
den etablerade industrin föds nya 
möjligheter för innovatörer.

Nya digitala och teknologiska 
landvinningar inom bl a. Internet-
of-Things, Big Data, Artificiell 
Intelligens, maskininlärning, 
Block Chains och Virtual Reality 
öppnar för nya typer av varor och 

Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial. Men 
för att lyckas med det måste både 
vårt tankesätt och försörjningen 
av material i industriella system 
ställas om radikalt. Det gäller inte 
minst logistikkedjorna. För 
industrin innebär detta enorma 
utmaningar – men det finns också 
möjligheter för innovatörer. Och 
enligt artikelförfattarna är 
användningen av digitala 
teknologier central för att lyckas. 

 
Av Pejvak Oghazi, Rana 
Mostaghel och Darek  
M Haftor

 
Hållbarhet och digitalisering är 
två dominerande begrepp just nu, 
både i den allmänna debatten och 

Cirkulär ekonomi – 

– utmaningar och möjligheter

En mystisk cirkel i Kondyor Massif, Sibirien. I cirkulära affärsmodeller kombineras hållbarhet med ekonomiskt vär-
deskapande, men tankesättet utmanar de traditionella industriella logistikkedjorna.
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oljefilter i en lastbil närmar sig 
byte, då kan det automatiskt trigga 
igång en händelsekedja i logis-
tiken så att ett fungerande filter 
levereras medan det uttjänta åter-
förs. De framgångsrika företagen 
tenderar att börja arbeta småska-
ligt på ett experimenterande sätt 
som föder lärande och anpassning 
för att därefter expandera både i 
produkters omfattning och volym. 
Slutligen: Framgångsrik cirkulär 
ekonomi är beroende av fram-
gångsrika cirkulära affärsmodeller, 
där hållbarhet kombineras med 
ekonomiskt värdeskapande.

börjar de med ett ’vitt blad’ 
med fokus på mer avgränsade 
produkter eller komponenter. Pro-
dukten designas koordinerat med 
utformningen av det cirkulära 
värdesystemet och dess logistik-
kedja. Till denna identifieras 
relevanta aktörer som motiveras 
mot samma vision och mål, gärna 
genom tydliga kommersiella inci-
tament. Moderna digitala teknolo-
gier används för att spåra, kontrol-
lera, skydda, styra och analysera 
materialflöden och på så sätt styra 
logistikkedjan i båda riktningar. 
Ett exempel kan vara när ett 

värdesystem och dess logistik-
kedjor är att de skapar inlåsnings-
effekter genom sin komplexitet. 
Komplexiteten härrör både från 
produkternas design och från 
logistikkedjans utformning och 
ger upphov till påtagliga kostna-
der och risker med att introducera 
aktiviteter och materialflöden för 
återtagande, återskapande och 
återanvändning. Företag som på 
ett framgångsrikt sätt etablerar 
cirkulära affärsmodeller tenderar 
därför att inte börja med att göra 
om en befintlig komplex produkt 
och dess värdesystem. Snarare 

cirkulär logistik

berör just området effektivitet och 
dematerialisering där de går in på 
då ”nya” industrilogiker. De disku-
terar uppkomst av nya kombina-
tioner av produkt-servicekedjor 
och därmed nya värdestrukturer 
och allianser. Vidare belyser de 
exemplet bilindustrin som en 
industriell linjär struktur som 
kommer att förändras och bilda 
ett nytt system, där databaser och 
informationsteknik kommer att 
spela en stor roll för att kunna 
erbjuda och leverera bästa möjliga 
transportlösning till konsumen-
terna. Detta kan vi idag se hos 
bl.a. Volvo Cars som tillsammans 
med andra aktörer från olika 
branscher erbjuder nya affärsmo-
deller och möjligheter för konsu-
menterna.

Komplexiteten utmanar
En central utmaning med dagens 
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Om författarna: 

8 VANLIGA HINDER FÖR CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER

1. Design av produkter skapar komplexitet i logistikkedjorna

2. Utformning av logistikkedjor med samverkan mellan flera

parter skapar komplexitet

3. Kulturella strukturer: vanor som hindrar förändring

4. Lagstiftning, t ex skatter som hindrar förändring

5. Brist på rätt kompetens, både ledarskap, strategiskt och

operationellt

6. Behov av nya, ej beprövade, arbetssätt och processer

7. Nuvarande IT-system, t ex ERP-system, hindrar förändring

8. Vilja att investera kapital i förändring saknas

5 TIPS FÖR ATT SKAPA EN FRAMGÅNGSRIK 
CIRKULÄR AFFÄRMODELL

1. Börja med ett ’vitt paper’ och utforma produkter, cirkulära
värdesystem och processer med minimal resursanvänd-
ning. Fokusera på tre Å; Återtagande, Återställande och
Återanvändning. 

2 Involvera flera aktörer – också utanför branschen – som 
utför alla nödvändiga steg i den cirkulära värdekedjan. 
Se till att aktörerna har ett gemensamt fokus och skapa 
koordinering mellan aktörerna.

3 Använd digitala teknologier innovativt för att märka, 
spåra, kontrollera, styra och analysera materialflöden: 
dess användning, återtagande, återställande och återan-
vändande.

4 Arbeta experimentellt, lärande och anpassande. Börja 
småskaligt och expandera successivt.

5 Skapa en tydlig affärsmässig profil för din cirkulära 
affärsmodell – tjäna pengar!

Grundtanken för den cirkulära 
ekonomin är enkel: att reducera 
behovet av nya råmaterial genom 
att eliminera avfall.




