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Stiftelsen TEMs årliga trendrapport sammanställs trender, och otrender, inför kommande
år. Trendrapporten är ett samarbete mellan TEM och dess medlemmar i nätverken CSR
Skåne och Nordic Center for Sustainable Healthcare. Trender som presenteras i
rapporten är observationer och åsikter från personer i olika branscher och på olika
positioner. Rapporten utgår från verkliga spaningar i verksamheter och utgår från verkliga
personers upplevelser i sin bransch.

I denna utgåva elaborerar experter på observationer från deras nya vardag i tider av
pandemi. Vad ser vi för potential inför 2021? Vad tror vi kommer vara nästa stora grej?
Vilken väg tar utvecklingen för hållbarhetsarbetet efter pandemin? Sammanfattningar,
från rapporten presenteras vid CSR Skånes sista träff för året, den 10 december 2020.

Vi vill tacka alla som medverkat i framtagning av denna rapport. Trevlig läsning!

Stiftelsen TEM, december 2020
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Utan trendspaning
ingen aning
Att spå om framtiden är svårt, nästintill omöjligt och det har inte blivit lättare
under pågående coronautbrott. Men det är ju som någon härförare sa ”plans
are nothing, planning is everything”. Det är ju ofta själva processen som är
det viktiga och då är förutsättningar, scenario och trender viktiga inslag. Tre
aktuella trender är att det växer fram en ”ny naturlighet” bland unga vuxna,
att affärslivet kommer att bygga än mer på samverkan och partnerskap samt
att öppenhet tillsammans med ärlighet blir allt mer essentiellt och basalt.

Hos yngre vuxna växer det fram något man kan kalla en ny naturlighet. De under 24 år
har vuxit upp med mobilen i handen, med all världens information snabbt tillgänglig. Det
snabba globala genomslaget för Greta Thunbergs klimatupprop illustrerar hur tempot har
ökat. 

Enligt en rapport från Jung (Relations och Ungdomsbarometern, Framtidens hållbaraste
varumärken 2019), så har 44 procent av unga vuxna (upp till 35 år) klimatångest och hela
18 procent kan till och med tänka sig avstå från att skaffa barn. Över hälften av dom
anstränger sig för att leva mer hållbart och över hälften av alla unga i dag kan tänka sig
att välja bort ett företag som de inte anser agerar hållbart. 

För att skapa förtroende och därmed bli attraktiva, så måste företag vara föredömen inom
hållbarhet och ta ett övergripande ansvar för sin värdekedja. Detta gäller inte minst inom
det sociala området med arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, säkerhet mm också hos
leverantörer och underleverantörer. Man måste ha en kontinuerlig och nära dialog bl a
med unga intressenter, så att man förstår hur man behöver utvecklas för att möta dessas
förväntningar.

Hur företag agerar under coronautbrottet kommer att utvärderas och de företag som
enligt de unga inte får godkänt kommer att väljas bort. Det är inte ett allt-eller-inget, utan
en mängd förskjutningar. Konsumenter går vidare från symboliska hållbarhetsåtgärder till
”livscykelperspektiv” och ”systemtänk”. Från att återvinna och sopsortera till att avstå,
återbruka och reparera. Från att äga till att dela, som i fallet med bilpooler. Från lång
utlandsresa med flyg till kortare resor inom Europa.  

Det dyker också upp en ny typ av konsument som stöttad av digitala lösningar, är villig
och intresserad att anpassa sina behov till påverkan, pris och tillgång t ex av energi. En
”flexument”.

En ny naturlighet
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Nya affärer - samverkan och delaktighet
Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen antogs år 2015 av FN:s medlemsstater. Året
därpå hade Vattenfall identifierat sex av målen till vilka man anser sig kunna bidra mest.
Mål nummer 17 – genomförande och globalt partnerskap – är en nödvändig förutsättning
för att vi alla ska lyckas med de övriga målen. I detta mål ligger också stora möjligheter till
nya samarbeten och nya affärer. Vattenfall samarbetar t. ex. i dag med LKAB och SSAB
för att utveckla fossilfri stålproduktion som ska vara kommersiellt bärkraftig senast 2035.
Pilotförsök pekar på att förutsättningarna verkar vara goda för att kunna avlägsna ca 10
procent av Sveriges koldioxidutsläpp.

Påfrestningarna på affärslivet under coronautbrottet – inklusive börsras och restriktioner
på resor och sammankomster – visar starkt på behovet av ansvarstagande bortom det
egna staketet, samtidigt som mycket av dagens hållbarhetsarbete tas för givet. I denna
mix skapas möjligheter för nya tjänster och produkter där partnerskap, delade risker och
delad nytta blir stora framgångsfaktorer. 

En grundförutsättning för partnerskap och delaktighet är att man har en likartad syn på
uppförandekoder, integritet och leverantörers uppförande. Enkelt utryckt handlar det ju
om att minimera risken att hamna i dåligt sällskap och få fläckar på sitt varumärke.
Förmågan till återhämtning (resilience) och omstart blir också allt viktigare. Detta innebär
att man måste ha nätverk, robusta relationer och samarbeten som kan mildra och
hantera de kommande stora utmaningarna. Ensam är inte stark. 

Öppenhet och ärlighet - någon att lita på
Många upplever verkligheten som allt mer komplex och samhället som polariserat: stad–
landsbygd, norr–söder, stadsdel–stadsdel, mellan anställningsformer, mellan twittrare
och ouppkopplade, etc. 

Människor tar ibland stark ställning mot något man inte gillar, vilket kanske inte innebär
att man tagit ställning för något annat – man är bara emot. Många känner sig
missgynnade av regler och skatter, kan känna sig utanför – och kan svara med
avståndstagande. 

Valmöjligheterna kan kännas överväldigande, men ibland ändå meningslösa: Hur många
sorters kaffe serverade kaféet för 15 år sedan? Behöver vi fem apotekskedjor?
Coronautbrottet har ställt förtroendefrågan på sin spets. Vem litar jag på i de riktigt viktiga
frågorna när media översvämmas av löst tyckande, alternativa fakta, foliehattar och
påhitt? 

"...möjligheter för nya tjänster och produkter där
partnerskap, delade risker och delad nytta blir stora

framgångsfaktorer." 
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I den omgivningen vinner företag på att bidra med lättbegripliga och relevanta
erbjudanden, där mervärdet för både leverantör och kund är uppenbart. Det enkla,
robusta och långsiktiga samarbetet. Det förutsätter att företag förstår vad kunder, partner
och andra kommer att behöva hjälp med och är vad man är villig att betala för. 

Dom företag som har varumärken med en stark och hållbar profil, som även inkluderar
socialt ansvarstagande, får uppenbara fördelar Förtroende blir valutan.

Rolf Bernro, Corporate Sustainability, Vattenfall

Mer att läsa:
https://energyplaza.vattenfall.se/blogg/nu-vet-vi-att-global-forandring-gar-riktigt-snabbt
https://group.vattenfall.com/se/om-oss/hallbarhet 

Lättbegripliga & relevanta erbjudanden
Långsiktiga & robusta samarbeten 
Förståelse för intressenters behov
Stark och hållbar profil
Socialt ansvarstagande
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Design är ett kraftfullt verktyg med möjlighet att förändra våra attityder, vanor och
beteenden och därmed långsiktigt säkerställa hållbar utveckling och ett hållbart
samhälle. De senaste åren har ett paradigmskifte skett inom hållbar möbeldesign. Det
har gått mot mer enklare materialsammansättningar där design, marknad, tillverkning,
miljö och kvalitet samspelar. Det handlar om att skapa flexibla, återanvändningsbara
och mångsidiga möbler som överlever över tid. Helt enkelt, lite så som det var förr.
Fortsättningsvis, ser vi två tydliga möbeltrender inför 2021: koldioxid neutralitet eller
positivitet och biophilic design. 

CO2-neutralitet/positivitet
Klimatet är sedan några år huvudfokus i hållbarhetssammanhang. Många
organisationer, städer och länder har lovat klimatneutralitet 2030, nu behövs verktygen
för detta.  Marknaden kommer dammsugas efter klimatsmarta lösningar och system.
Då CO2 är väldigt konkret och lätt att mäta är det även lätt att ställa krav på som
upphandlare. De företag som bedriver klimatneutral/positiv verksamhet kommer att
främjas 2021 och vara en drivande kraft för att uppnå miljömål. 
När vi nu dessutom ökar andel av hållbart placerade pensionspengar och besparingar i
allt mer hållbara fonder kommer värdering av hållbara företag att stiga. Även där är
CO2-utsläpp ett fokus och ett enkelt mätetal - vi kommer se fonder som bara investerar
i klimatneutrala eller klimatpositiva företag och att värderingen av dessa kommer stiga
kraftigt.

Biophilic design - naturmaterial, naturliga former och grönska
Naturen gör oss harmoniska, det har vi vetat länge. Nu börjar man också se det
ekonomiska värdet i att jobba som naturen, och med naturen, på platser där många
människor vistas. Gröna kontor fyllda av växter gör oss effektivare och friskare.  Träd i
stadsmiljö ger en harmonisk stad med mjukare klimat både när det gäller väder och
mellan människor. Och på handelsplatser kan man se hur naturmaterial och grönska
inte bara gör besökare nöjdare, det ökar dessutom människors benägenhet att stämma
träff på platsen, att dröja sig kvar, ta en fika och njuta av livet.
Rent konkret handlar biophilic design om att använda naturen i arkitektur, möblering
och dekoration. Växter, träd, gröna väggar, men också naturmaterial som trä och ull.
Allt detta bidrar till en skön miljö både visuellt och akustiskt. 2021 kommer vi i större
utsträckning se en övergång till, och anammande av, naturtrogen design. 

Johan Berhin, Designer & founder, Green Furniture Concept

Referenser 
https://www.oliverheath.com/biophilic-design-connecting-nature-improve-health-well/
https://www.privataaffarer.se/sa-far-du-hogre-avkastning-med-klimatsmart-sparande/

CO2- neutralitet och
biophilic design
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Cirkulär ekonomi är inget nytt – konceptet har varit på tapeten i flera år. Trots detta
saknas konkreta cirkulära implementeringar i verksamheter. Vi trendspanar att 2021
kommer erbjuda mer verktyg och konkreta krafttag för integrering av cirkulära modeller,
från vagga till vagga, och för ökade möjligheter till att mäta, verifiera och övervaka
cirkulära flöden.

För att förstå vad cirkulära system innebär, behöver vi förstå – Vad innebär cirkulärt för
affären egentligen? Likt konceptet hållbarhet, upplevs cirkulär ekonomi som otydligt och
mångfacetterat. Det är en paraplyterm som omfattar minskad input av material i
kombination med minimering av avfallsproduktion. Detta ska i förlängningen frikoppla
ekonomisk tillväxt från förbrukning av ändliga resurser. En nobel strävan. 

Införande av cirkulära affärsmodeller har visat sig enklare vid framtagning av nya tjänster
eller produkter, än vid införande i existerande strukturer. Den inneboende trögheten i
fastställda system visar tydligt hur svårt det är att implementera cirkulära modeller då
motstånd finns inbyggt både ekonomiskt och juridiskt. Förlegad lagstiftning relaterat till
hygien och säkerhet sätter käppar i hjulet för utveckling och implementering av cirkulära
system. (Det ska dock inte gå utan att nämnas, det finns i vissa fall även en och annan
förlegad norm och tankesätt inbyggt i systemet...)

För att verkligen förstå cirkulär ekonomi måste vi byta, inte bara tankesätt, men även
språkbruk. Från den traditionella konsumenten så tänker vi användare istället, och från
värdekedjor ska vi angripa värdecykler. Detta ska utgå ifrån funktion, livslängd, återbruks-
och återvinningspotential, samt värdet för olika intressenter. Ur regeringens strategi för
en cirkulär ekonomi (2020): ” Ekonomin är dock fortfarande i stor utsträckning uppbyggd
kring snabb förbrukning av råvaror. När kostnaden för jungfruliga material inte speglar
deras fulla miljöpåverkan försvagas incitamenten för att hushålla med resurser.” En
metod för att mäta cirkulära system skulle kanske kunna ge underlag för att motivera
utveckling och skapa värdebaserade och ekonomiska incitament.

Vad är det som går och
går, men bara kommer
till grinden?
Tänk, agera och mät cirkulärt – Behovet av att införa ett erkänt mått på
cirkuläritet för att främja och accelerera hållbar utveckling.
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På makroskala finns det ett antal verktyg för att övervaka cirkuläritet, bland annat
materialflödesanalys (MFA), emergianalys, och Input-Output analys. Etablerade mått på
att värdera cirkularitet lyser dock fortfarande med sin frånvaro. Staten har inlett satsningar
för att stödja vidare utveckling av cirkulär ekonomi. Bland annat ska flera
forskningssatsningar via Vinnova och Formas, samt integrering av "cirkulärt tänk",
integreras i offentliga upphandlingar. Men hur ska dessa satsningar värderas om det inte
finns en etablerad metodik för mäta på, och verifiera, cirkuläritet? 

Så vad borde ett mått på cirkuläritet ta i beaktning? Några indikatorer som ett mått på
cirkuläritet bör ta i bektning vid bedömning av det faktiska värdet av cirkulära
implementeringar skulle kunna vara resursproduktivitet, miljöpåverkan, beständighet och
kapacitetsfaktor/utnyttjandegrad. Mer specifikt innebär detta bland annat ökad andel
förnyelsebart, återvinningsbart och återanvändbart, reduktion av spillmaterial, utsläpp,
relevans på marknaden samt livslängd och hållbarhet av produkter. Utan tvekan kan dess
omfattning bli oändlig. Men för att konkretisera, ett tankeexempel:

Möjligtvis kan ett mått på cirkuläritet leda till ökad integrering i standarder,
verksamhetsplanering, kravställnings- och inköpsmekanismer. Utan möjligheten att kunna
mäta, följa upp och jämföra befarar jag att cirkulär ekonomi kommer bli en produkt utan
verklig förankring och enbart ett verktyg för grönmålning. 2021 kräver ett mått på
cirkuläritet för att accelerera utveckling och skapa drivkraft för övergång mot en cirkulär
ekonomi. 

Thilda Ingelsten, Miljökonsult, Stiftelsen TEM

Referenser
Regeringskansliet. 2020. Cirkulär ekonomi – strategi för omställningen i Sverige
Circular economy standard BS 8001:2017 

Pauliuk S. (2017). Critical appraisal of the circular economy standard BS 8001:2017 and a dashboard of quantitative
system indicators for its implementation in organizations. Elsevier, Resources, Conservation, Recycling. Vol. 129.

    

Hur stor andel av en produkts värde som kommer från återcirkulerade delar
Återvinningsbarhet
Avfallsströmmar

GHG-utsläpp
Kemikalier i användning och tillverkning
Energiförbrukning

Behov och efterfrågan på marknaden
Nytta: förmåga att bibehålla värde (ekonomiskt och icke-finansiellt)

Användning under förbrukningsfasen 

Resursproduktivitet

Miljöpåverkan

Beständighet

Kapacitetsfaktor/utnyttjandegrad
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Inspirerat av Ellen McArthur Foundation
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Paradigmskifte för hållbarhet
Innan pandemin var hållbarhet på toppen av agendan inom förpackningsbranschen. Vi
såg stora framsteg, särskilt gällande lagstiftning och påtryckningar från allmänheten
angående bland annat engångsförpackningar. Fast moving consumer goods (FMCG) och
återförsäljare gjorde stora insatser för att både förbättra hållbarheten hos förpackningar
och tänka om för att anpassa förpackningssystemet till en ny framtid. 
Dock i samband med Corona upplevde branschen en snabb vändning mot hygien och
säkerhet för att anpassa till en ny verklighet – en verklighet där nästa dag var oviss och
inneboende flaskhalsar utgjorde stora begränsningar för det ökade behovet. Ett skifte vi
ser är att slutkonsumenter i allt högre grad efterfrågar paketerade engångsartiklar. Likaså
att för den enskilde har det blivit allt viktigare att garantera att produkter ej är
smittbärande. 

Med allt detta i åtanke kommer det bli intressant att se hur vår gemensamma uppfattning
av konceptet sustainability kommer att förändras. Vi förutspår att hållbarhet kommer att
fortsätta att vara i framkant i förpackningsbranschen och öka konkurrenskraft även efter
pandemin. Dock kommer en ny hållbarhet att utvecklas där hygien och säkerhet kommer
ligga i framkant av det nya normala; samt att detta kommer vara sant för hela
värdekedjan, från tillverkare till slutkonsument.

Nya normer och trender håller på att utvecklas i förpackningsbranschen som
svar på Covid-19. Hållbarhet är fortfarande i fokus och högt upp på agendan.
Nedan tittar vi närmre på några av trenderna. 

Hållbarhet1
2 Hygien

3 Kraftig ökning av e-handel

4 Snabbt växlande konsument preferenser

5 Ökning av fast-moving consumer goods* och minskad
vinstmaginal

6 Digitalisering av förpackningar

Framtiden:
Förpackningsbranschen

Trender 2021
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E-handel och digitalisering
2020 har stora förändringar skett i konsumtionsvanor – Från fysiska inköp till allt mer
online. Konsekvent har vi sett en drastisk ökning i tjänster för hemleveranser och frakt för
e-handel. Denna trend ser vi kommer att fortsätta även efter pandemin. Vissa länder visar
redan tecken på detta då matvaruhandlare i allt större utsträckning ökar kapaciteten för
hemleveranser genom att öka digitalisering, skapa partnerskap med ”fram till dörren”-
leverantörer och kallvarulager, och konvertering av befintliga lokaler till dark stores som
tillhandahåller ”click-and-collect” tjänster. Detta kommer innebära att:

Sammanfattningsvis, Förpackningsindustrin kommer behöva tänka om. Vikten av och
rollen som förpackning spelar behöver kommuniceras. Värdet av material ska förmedlas
till hela värdekedjan och fokus bör ligga på vikten av samtal med konsumenter för att
skapa förståelse för materialcykeln och vikten av att få tillbaka material till systemet. 
Det krävs mer förutsättningar för samarbete genom hela värdekedjan. Packbridge
förväntar sig att pandemins påverkan på industrin kommer innebära stort skifte och
omforma industrin för ökad resiliens, flexibilitet och hållbarhet. 

Svetlana Eskebaek, Business Development, Packbridge

Referenser
(https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/reimagining-food-retail-in-asia-after-covid-19)

• Förpackningar behöver tåla förhållanden vid e-handel (krävs generellt att
förpackningar är 3 till 4 gånger mer robusta än vanlig dag-varuhandel)

• Förpackningar bör vara optimeras för e-handelsförhållanden (användning av
AI för att kontrollera lagerstatus och påfyllning)

• Det krävs ökad produktivitet i värdekedjan för snabbare hantering (Enklare
primära förpackningar och anpassning till AI-funktioner) 

• Vi behöver definiera vad som menas med hållbar förpackning; vilka material
är att föredra? Vilka tekniker är bäst för återanvändning eller återvinning? 

* FMCG (Fast Moving Consumer Goods) är det största segmentet av konsumtionsvaror och står idag för nästan hälften
av all global konsumtion. De konsumeras direkt och har ett kort bäst före-datum.
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Hur många gånger har inte vi inom näringsliv och offentlig sektor, hört att vi
måste vara återhållsamma för att inte spräcka budgeten? Inget nytt, eller
hur? Men vad har en ekonomisk budget att göra med klimatsmart
byggande? Jo, det finns många likheter mellan sättet att se på en ekonomisk
budget och hur vi måste börja tänka kring koldioxidutsläpp i våra
byggprojekt.

2015 röstades Parisavtalet igenom av FN:s medlemsstater och alla länder som skrev
under åtog sig att begränsa sitt lands klimatpåverkan så att den globala
medeltemperaturen kan hålla sig under 2 grader, helst under 1,5 grader. Sveriges
klimatlag innebär att vi ska nå nettonoll klimatutsläpp år 2045. Gott om tid, tänker kanske
du. Men, i dagsläget ser vi inte någon minskning av de globala koldioxidutsläppen. Den
koldioxidbudget som vi måste hålla oss inom, om vi ska klara 1,5-gradersmålet, håller
dessutom på att ta slut. Om vi fortsätter så här, är koldioxidbudgeten helt slut om sju år. 
Om du hade vetat att dina pengar skulle ta slut inom sju år, skulle du då ha spenderat
dem i samma takt som nu? Knappast! Ju senare vi lyckas vända trenden, desto mer
drastiska åtgärder krävs. Sedan har vi det här med tipping points – en serie
klimatpåverkande händelser som kan skapa en kedjeeffekt som inte kan stoppas om den
väl har satts igång. Det är bråttom med andra ord. Det är dags att vi, precis som när det
handlar om ekonomi, tar ansvar för vår budget och inte lever över våra tillgångar. Inte
minst när det kommer till byggprojekt.

Varför är byggbranschen och byggprojekt så viktiga då? Jo, de står för en dryg femtedel
av Sveriges inhemska klimatpåverkan. Lägger man dessutom till klimatpåverkan från de
byggmaterial och produkter som vi importerar så handlar det om det dubbla. Hälften av
byggnadens totala klimatpåverkan kommer från produktion av byggnadsmaterial och
själva byggproduktionen. Ändå läggs mest fokus på energiförbrukning och produktion av
förnyelsebar energi. De båda parametrarna kan minska en byggnads klimatpåverkan
över en livscykel och är såklart väldigt viktiga, men det sker över en lång tidsperiod och
det är av vikt att det sker en omfattande minskning av koldioxidutsläppen, NU! I takt med
att energimixen blir mer förnyelsebar, blir också denna kompensation och investering mer
osäker. Med andra ord, eller med ekonomiska termer, hellre pengar i fickan här och nu,
än löften om osäkra inbetalningar i framtiden.

Håll dig inom budget!

"Det är dags att vi, precis som när det handlar om
ekonomi, tar ansvar för vår budget och inte lever över

våra tillgångar."
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Så var börjar vi?

Vi måste förhålla oss till vår kvarvarande koldioxidbudget. Varje
investering i byggd miljö motsvarande en miljon kronor, innebär en
klimatpåverkan på ca 30 000 kgCO2. För att nå netto noll utsläpp år 2045
måste vi minska våra utsläpp med 10 procent per år. 

Vi måste sätta konkreta mål för hur mycket vi ska minska
koldioxidutsläppen i våra projekt samt följa upp och aktivt styra våra
projekt mot dessa mål.

Vi måste utöka fokus från enbart energiförbrukning och produktion av
förnyelsebar energi till att också omfatta byggprojektens initiala
klimatpåverkan i samband med byggnation. 

Vi måste minska klimatpåverkan i alla våra projekt, stora som små, och
inte bara några få innovationsprojekt.  

Idag finns rollen COO Chief Operating Officer, det är ju ett annat sätt att
skriva CO2 på så varför inte ge COO/CO2 eller liknande befattning,
ansvar för projektets koldioxidbudget. Med andra ord, se till att arbetet
med koldioxidbudgeten integreras lika väl som den ekonomiska budgeten
i projektstyrningen. 

1

2

3

4

5

Så, om vi ska nå klimatmålet måste vi minska den initiala klimatpåverkan från
byggprojekten. Det gör vi genom att arbeta med resurseffektiva lösningar, klimatsmarta
material och klimatsmart byggproduktion. Redan idag finns kunskapen, produkterna och
produktionstekniken för att minska klimatpåverkan med drygt hälften mot vad som idag är
standard. 

Att minska klimatpåverkan i byggprojekt är inte rocket-science. Möjligheten att minska
klimatpåverkan rejält finns redan tillgänglig och vi på LINK Arkitektur utvecklar projekt
med 60–70 % lägre klimatpåverkan än standard. Nedan kan ni se hur vårt färdigställda
projekt, LIDL-butiken i Visby, ser ut gällande koldioxidbudget jämfört med
standardbyggnad samt besparing i initiala klimatpåverkan jämfört med besparingar
relaterade till elförbrukning och elproduktion över en livscykel. 
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Bild: Klimatpåverkan för Sveriges första NollCO2 certifierade byggnad. Här ser vi potentialen i att minska koldioxidutsläppen från
byggnation av en byggnad i förhållande till energiförbrukning och solelproduktion.

Koldioxidbudgeten håller på att ta slut så vi har inte tid att först förhålla oss till den
ekonomiska budgeten och sedan koldioxidbudgeten. De måste gå hand i hand, i alla våra
projekt. Är du beredd att ta samma ansvar för Sveriges koldioxidbudget som för din
projektekonomi?

Per Olsson, Hållbarhetschef, LINK Arkitektur
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Ladda varumärket med hållbarhet 
Hållbarhet står högt på flera företags agenda. Än fler förstår vikten av att framtidssäkra
sin verksamhet genom att verka i en hållbar riktning. Skylten som är en fysisk gestaltning
av ett företags varumärke bör självklart harmoniera med satta hållbarhetsambitioner. Det
finns en tydlig trend och ökad efterfrågan av skyltar med lägre klimatpåverkan. En ökad
medvetenhet och önskan om att göra hållbara och goda val. Fler och fler företag väger in
vikten av att säkerställa att deras varumärkes ekologiska fotavtryck begränsas. Genom
att använda återvunna och biobaserade material kan skyltars direkta klimatpåverkan
minskas. Återvunna material kommer i högre grad efterfrågas av såväl privat sektor som i
offentliga upphandlingar. En tydlig trend visar även en ökad öppenhet för återbruk. Vi
kommer 2021 se ett ökat flöde av produkter, komponenter och material som återbrukas
och återtillverkas. Och därmed också fler produkter som är designade för längre liv och
återbruk.

 

Hållbarhetsmål hos bygg- och fastighetssektorn kräver hållbara leverantörskedjor
Bygg- och fastighetssektorn arbetar för att bli klimatneutrala. Det kommer att öka kraven
på hela leverantörsledet med produkter, material, tjänster och strategier som stödjer
dessa högt satta ambitioner. Vi kommer att se ökad samverkan mellan alla i värdekedjan
för att utifrån cirkulära principer sakta ner resursflöden, sluta materialkretslopp och
minska resursanvändning. Även om skyltar bara är en av många fastighetskomponenter,
så sätter svenska skyltbranschen varje år 5000 ton skyltar och displayer på marknaden.
Det behövs också ett ökat samarbete mellan hållbarhets- och inköpsansvariga, för att
säkerställa att hållbarhetsperspektivet på riktigt blir högt prioriterat vid upphandling och
inköp. Och det krävs att produkt- och materialleverantörer arbetar innovativt med att
skapa och erbjuda produkter och tjänster som kan göra konkret skillnad.  Bygg- och
fastighetssektorn står för 40% av samhällets materialanvändning, så en snabb
uppväxling och omställning kan ge stor positiv effekt. 

Hållbar visuell
kommunikation
Skyltar finns överallt. De informerar, visar vägen och är världens äldsta
medium för att kommunicera kommersiella budskap. Hur ser trenden ut när
det gäller hållbar visuell kommunikation?

"En tydlig trend visar även en ökad öppenhet för återbruk.
Vi kommer 2021 se ett ökat flöde av produkter,
komponenter och material som återbrukas och

återtillverkas."
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Från produkt till funktion och värde
Det finns en trend mot ett ökat fokus på den funktion och det värde som produkter skapar.
Skyltens funktion är att visuellt kommunicera och vägleda. När vi går från att vara ägare
av en produkt till att bli användare av en funktion öppnar vi upp för cirkulära lösningar där
produkter, komponenter och material kan leva längre över tid med flera
användningscykler. Företag flyttar och byter identitet, vilket innebär att fullt fungerande
skyltar ofta blir avfall i förtid, vilket är allt annat än hållbart. Inte minst med tanke på att det
varje år levereras ca 5000 ton nya skyltar och displayer i Sverige. Cirkulära och modulära
skyltar skapar möjlighet för längre liv, där skyltar kan leva längre än enskilda företags
hyreskontrakt eller grafiska profil. Engångsskyltar kan ersättas av flergångsskyltar.

Minska ljusförorening och informationsöverflöde
Skyltar utformas med fördel för att vara ett vackert och positivt inslag i vår urbana miljö.
Det ställer krav på att skyltar estetiskt och tekniskt anpassas för att harmoniera med
arkitektur och stadsrum. LED-tekniken har öppnat upp för att skyltar kan lysa med hög
ljusintensitet. Vi ser och välkomnar ett normskifte där skyltars ljus är behaglig i både
styrka och färgtemperatur samt där företag förstår vitsen av att bländande och
överdimensionerande skyltar knappast är positivt för varumärket. Att eliminera
ljusförorening är positivt för såväl människor som djur och innebär även besparing av
energi.

Vi matas likt aldrig förr med enorma mängder information och intryck. I stadsrummet är
det ofta svårt att värja sig från volymen av kommersiell reklam. Stora vepor, digitala
skärmar, mängden av information i skylfönster ska pocka på vår uppmärksamhet. Skyltar
kan vara ett vackert och positivt inslag i stadsrummet, men de kan också bidra till ett
oönskat brus. Jag spår en utveckling och trend där fler och fler kommer önska en mer
återhållsam skyltning. Skyltar som skapar ett visuellt lugnt intryck i harmoni med staden
och miljön. Mindre ljus och mindre brus och hellre en skylt för lite, än en för mycket.

André Zandelin, vd Accus.

Skyltar i återvunna och biobaserade material 

Skylt som tjänst

Modulära och cirkulära skyltar = flergångsskyltar

Minska ljus och brus i stadsrummet
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Medvetenheten för hållbara val bland företag inom life science är här för att
stanna. Detta leder till helt nya sätta att tänka kring samarbeten och
företagsutveckling. För oss på Medicon Village, en science park med fokus
på att får ut forskning till människors nytta, innebär det att bolagen delar på
mycket, allt från lokaler till kompetenser. Det är Medicon Villages
grundkoncept att dela såväl hårda som mjuka värden. 

På Medicon Village arbetar vi med hållbarhet på tre sätt – via vår infrastruktur, via våra
medlemmar och i hur vi tar hand om vårt ekonomiska överskott. Det är här vi delar
resurser, och just delningsekonomi ser vi som en stark hållbarhetstrend. 

För att arbeta med de tre grundstenarna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet, krävs det att vi frångår ”business as usual”. Delning av tjänster och resurser är
ett sätt att gå mot en mer cirkulär ekonomi, och minska ohållbara konsumtionsmönster.
På så sätt delar vi även vår miljöpåverkan.

Delningsekonomi: ny plattform för samarbete
Vad innebär delningsekonomi inom life science? Framförallt innebär det olika
arrangemang för att inte äga själv utan tex hyra, dela eller låna. Rent praktiskt innebär
detta att man delar kontor, laboratorier eller konferensrum. Utöver detta så finns det även
möjlighet att man delar på kompetens och erfarenhet. Detta skapar inte enbart
ekonomisk-nytta, men lägger även grund för långsiktiga samarbeten och utbyte. Ett
exempel på detta är att hos oss på Medicon Village tar bolagen del av tjänstebolagens
erbjudanden eller, vilket som är vanligt, att man byter tjänster med varandra. Allt detta
bygger på att man har förtroende för varandra samt att man känner till varandra.

På Medicon Village bidrar vi till detta genom att främja mötes- och innovationsmiljön för
att underlätta hållbar tillväxt inom life science och stärka det regionala
innovationsekosystemet. Genom att agera förebild och skapa förutsättningar för att
matcha ihop rätt tjänstebolag med rätt utvecklingsbolag kan vi skapa synergier inom det
egna ekosystemet. Ett spontant möte vid kaffemaskinen kan vara en viktig början på ett
givande samarbete. 

Den nya trenden inom life
science är hållbar tillväxt
genom delningsekonomi

"Ett spontant möte vid kaffemaskinen kan vara en viktig
början på ett givande samarbete."
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Att dela kompetens
När man talar om match-making och kompetensdelning så är nätverk en beprövad och
lyckad modell. Detta har vi tagit tillvara på genom att ta fram specifika nätverk som vi
driver för att hjälpa bolagen, bland annat Business Academy. Genom att ta del i olika
föreläsningar, till exempel om patentstrategier och affärsmodeller, kan man tillsammans
undvika att göra samma misstag som andra har gjort otaliga gånger. Detta är en styrka
värd att ta tillvara på. Att nätverka och dela på såväl lokaler som kompetens har visat sig
vara en framgångsfaktor. Man ser var man kan byta kompetenser och tillämpar
delningsekonomi på ett många gånger genialiskt sätt.

Så hållbarhet är att leva som man lär – att återbruka, ta tillvara och dela. Delning av
tjänster och resurser är något vi lär se mer av framöver, då det blir alltmer uppenbart hur
fördelaktigt det är ur både ett kostnadsmässigt och miljömässigt perspektiv. Delad
kunskap är som bekant dubbel kunskap, och delad glädje är dubbel glädje.

Kerstin Jakobsson, VD Medicon Village Innovation AB
Anette Orheim, Communications Director

"Att nätverka och dela på såväl lokaler som kompetens har
visat sig vara en framgångsfaktor."

Faktaruta
Medicon Village

Medicon Village startade sin verksamhet för nio år sedan, och
har idag mer än 2600 personer på plats i 170 verksamheter. Med
fokus på göra forskningsidéer för människors nytta till verklighet
samverkar akademi, region och näringsliv. Från förvärvet av
området från AstraZeneca, har Medicon Village utvecklats och
fler byggnader tillkommit. Ifjol öppnades den nya
huvudbyggnaden The Spark som framgångsrikt fyllts upp, och
fortsatt expansion planeras. 

Medicon Village ägs av en stiftelse. Det överskott vi får går
tillbaka går till forskning och innovation. När det går bra för
Medicon Village och våra medlemmar går vi med vinst.
Överskottet går oavkortat direkt in i nya forskningsprojekt i
närområdet. På så sätt kan nya idéer utvecklas och fortsätta in i
innovationsekosystemet. 
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Hållbarhet 
post-corona

För många verksamheter har pandemin inneburit stora organisatoriska omvandlingar,
minskade resurser och omprioriteringar i arbetet. Som en konsekvens av detta är det lätt
att hållbarhetsarbetet hamnar i skymundan och längre ner på agendan. Det är helt enkelt
andra aspekter i verksamheten som får högre prioritet, i många fall på bekostnad av
hållbarhetsarbetet. 

En nyligen genomförd undersökning av Aktuell hållbarhet visade just detta. Över 700
seniora hållbarhetsexperter svarade på undersökningen, där det framkom att experterna
förutser att hållbarhet kommer få lägre prioritet på grund av pandemin, då situationen
slukar mycket av verksamheters resurser. Ytterligare en undersökning genomförd av
Aktuell hållbarhet och Dagens Industri visade på att stora bolag skjuter
klimatinvesteringar på framtiden, samt att andra hållbarhetsinitiativ fördröjs och planeras
att återupptas då pandemin är över. 

Pandemin har alltså bidragit till att hållbarhetsarbetet har hamnat i skymundan för andra
prioriteringar. Men situationen har även belyst hållbarhetsfrågor och hur sårbara vi är för
större samhällsförändringar och kriser. Pandemin har exponerat hur beroende vi är av
nyproduktion, ofta i andra länder långt bort. Vi har fått inblick i vad som händer när
infrastruktur blir påverkad på en större skala i samhället och när vi inte längre har tillgång
till de produkter som vi tar för givna. Detta har varit särskilt uppenbart inom sjukvården,
där det snabbt uppstod brist på nödvändiga medicinska produkter och skyddsutrustning. 

Pandemin har belyst behovet av motståndskraft i samhället. Att kunna hantera kriser och
större förändringar är nödvändigt för att upprätthålla ett hållbart samhälle. Med dagens
miljöproblem är kriser något som kan väntas ske i den kommande framtiden, och
strategier och rutiner för att hantera större kriser och samhällsförändringar blir därmed en
central del av hållbarhetsarbetet. 

Vi har alla påverkats av coronapandemin som just nu på många ställen i
världen är inne på en andra våg. Pandemin har förändrat hur vi jobbar,
pendlar, konsumerar, och umgås. Våra liv och arbetsplatser har ändrats
betydligt, och detta har även på många sätt påverkat vårt hållbarhetsarbete.

"Pandemin har exponerat hur beroende vi är av
nyproduktion, ofta i andra länder långt bort."
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Hur har detta omvälvande år då påverkat det kommande hållbarhetsarbetet under 2021?
För det första kan vi förvänta oss att allt fler verksamheter börjar undersöka möjligheterna
att göra sin produktion lokal eller regional. Ökande konsumentkrav på hållbar produktion
och kontroll av leverantörskedjan har sen ett tag tillbaka redan varit ett incitament för
lokal produktion. Coronapandemin har ytterligare drivit det här incitamentet, då
nackdelarna av att vara beroende av geografiskt avlägsen produktion har blivit än mer
uppenbara. Lokalt tillverkade produkter kan även väntas bli mer efterfrågade av
konsumenter. Vi kan även förvänta oss ett ökat fokus på digitalisering som en del av
hållbarhetsarbetet. Pandemin har accelererat den digitala transformationen betydligt.
Idag jobbar många hemifrån och medverkar på digitala möten eller konferenser istället för
att resa och pendla. Detta har haft en stor inverkan på många verksamheters inverkan på
utsläpp från transporter. Fler digitala innovationer och lösningar kan väntas inom den
nära framtiden som ett resultat av detta snabbt växande behov av digitaliserat arbete.
Digitala lösningar kan därför även väntas bli en större del av hållbarhetsarbetet under
2021.

Att minska resursförbrukningen och skapa cirkulära flöden var redan innan pandemin
viktiga frågor inom hållbarhetsarbetet. Pandemin har ytterligare understrukit hur centralt
detta är i arbetet mot ett hållbart samhälle. Hållbar resursförbrukning och cirkulär ekonomi
bidrar även till motståndskraft under kriser och yttre förändringar i samhället. Vi kan därför
vänta oss ett betydligt ökat fokus på dessa frågor under 2021. 

Pandemin har haft många negativa konsekvenser för våra liv och för samhället i stort.
Men krisen är även ett gyllene tillfälle att ändra riktning från en fossil
konsumtionsekonomi och jobba mot en mer en cirkulär ekonomi och ett mer
motståndskraftigt samhälle. Under 2021 är det därför viktigt att vi i hållbarhetsarbetet
fokuserar på att skapa verklig förändring, och en omställning mot en mer hållbar och
cirkulär ekonomi.

Felicia Matz Wennerhed, Hållbarhetsrådgivare, internationella relationer och policy
Stiftelsen TEM

"Hållbar resursförbrukning och cirkulär ekonomi bidrar även
till motståndskraft under kriser och yttre förändringar i

samhället."
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Medlen och verktygen har i många fall blivit målen. I andra fall blir hållbarhet bara något
fluff, något som marknadsavdelningen tar fram utan förankring i verksamheten, där målet
blir att förmedla en känsla, snarare än ett resultat. Hur ska vi då på ett enkelt sätt kunna
se om våra åtgärder, insatser, mål och rutiner verkligen ger någon nytta eller om fluffet
har någon bärighet i verkligheten? 

Synergi ska vara din nya hållbarhetsstrategi! I varje insats så bör verksamheten
analysera hur den verkar i synergi med omgivande natur, i synergi med anställda, i
synergi med intressenter i leverantörskedjor, synergi med myndigheter och staters
målsättningar. Helt enkelt, ger våra insatser en win-win med någon eller något annat?
Enligt Wikipedia är Synergi ”När två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare
influens än vid direkt addition. Ordet kommer från grekiska syn-ergos, συνεργός vilket
betyder samarbete.”

Synergieffekt är enligt Wikipedia framförallt ett dansk uttryck, men eftersom vi befinner
oss rätt nära våra danska grannar så får det duga. ”Synergieffekt refererer, blant annet i
økonomien og i politikken, til den mereffekt som oppnås ved at to eller flere tiltak
tilsammen gir større eller bedre resultater enn summen av tiltakene hver for seg.
Investering på ett felt kan gi innsparinger på et annet felt, og ofte vil satsingen på det
sekundære tiltaket betale seg selv.”

När det gäller hållbarhet älskar vi att krångla till
det, bygga standarder, rapporteringssystem,
rutiner, instruktioner och all byråkrati vi kan
uppbringa. Många gånger upplever jag, och säkert
många med mig, att målet går förlorat. Målet blir
att klara en revision, få ett Excel-dokument att gå
ihop, nå ”impact” (uttalas med Stockholmsdialekt)
på sociala medier och andra aktiviteter som inte
nödvändigtvis minskar miljöpåverkan eller uppnår
andra positiva hållbarhetsaspekter.

Synergi är din nya
hållbarhetsstrategi

"Medlen och verktygen har i många fall blivit målen"
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Så vad vi vill ha ut av att agera i synergi med vår omgivning är synergieffekter, att det vi
gör skapar mervärde för inte bara oss själva och vår organisation utan även för någon
eller något annat. Naturligtvis kommer vi även i fortsättningen ha behov av
ledningssystem, dokumentation och revisioner, men vi behöver lyfta blicken och se syftet
med miljö- och hållbarhetsarbetet igen. Målet är inte att vinna pris för bäst layoutad
hållbarhetsrapport eller få mest likes på Facebook, målet ska vara att skapa positiva
synergieffekter med omgivande värld. Helt enkelt hur skapar det vi gör positiva
synergieffekter, lokalt, i leverantörskedjan eller på andra ställen i världen. Det är det vi
kommer att vilja berätta om 2021 och fler kommer att få insikt i att överdådig byråkrati,
fluffiga mål utan relevans eller en marknadsföringskampanj aldrig kan ersätta ett verkligt
engagemang som ger verkliga effekter i synergi med omgivningen oavsett var i
värdekedjan den finns.

Daniel Eriksson, VD, Nordic Center for Sustainable Healthcare
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En del av den framgången svensk och nordisk industri har haft kan härledas till att vi har
skapat ett klimat som främjat denna utveckling och innovation. Runt företagen finns en
infrastruktur av funktioner som har gynnat forskning, innovation, tillväxt och export. Det är
en mix av organisationer inom forskning, olika typer av finansiering, kompetens,
branschorganisationer, kluster och exportplattformar mm. som är och har varit kärnan till
detta.

Stödfunktionerna till bolagen utvecklas efter enskilda branschernas behov. Under
förhållanden där inkrementell utveckling har varit normen har detta varit ett vinnande
koncept där man under lång tid har anpassat stödet utefter det för tillfället rådande
behovet.  Med sina fördelar och brister har det ändå fungerat tillräckligt bra för att ta oss
dit vi är idag.

Det vi ser nu är att många fler länder och regioner lägger stora resurser på att skapa
förutsättningar för sina styrkeområden och deras ledande branscher. Vi ska idag
konkurrera med hundratals regioner globalt istället som det var tidigare 10-tals i vår
relativa närhet. Detta gör att det är mycket svårare att försvara en ledande roll och skapa
en unikhet för Sverige som exportland.

Nya tekniska framsteg möblerar nu också om för förutsättningarna och kategoriseringen
av traditionella branscher. Ta belysningsbranschen som exempel. Man har tills för rätt
nyligen ägnat sig åt att producera glödlampor och lysrör med relativt låg innovationsgrad
med få stora producenter. Med LED och SMART har denna bransch totalt förändrats och
öppnat upp för nya små aktörer. Idag är lampan i ditt hem kopplad till din mobiltelefon. Så
var går då gränsen mellan belysningsbranschen och ICT-branschen? Om ett
belysningsföretag utvecklar en lampa med en upplösning eller om ett IT-företag utvecklar
en belysningsledning till sin app. Produkten är den samma men företagen hamnar i olika
branscher med olika stödfunktioner. Om en SMART LED-lampa dessutom sitter i en
apparat som steriliserar operationsrum med UV-ljus på ett sjukhus? Är det då belysning,
CleanTech, MedTech eller ICT?

Just nu sker en boom av teknologisk utveckling som aldrig förr och
globaliseringen jämnar ut förutsättningarna mellan länder globalt. Det
försprång Norden tidigare hade har försvunnit och idag kan man forska,
utveckla och tillverka samma produkter med i stort sett samma kvalitet var
som helst globalt. Det blir svårare och svårare att hitta en fördel där vi kan
motivera vår roll som en Nordisk region och där vi kan bibehålla en unikhet
och spets.

Från industriella silos till
tvärsektoriella samarbeten
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Detta visar bristerna med att dela upp förtagen enligt gamla definitioner av branscher. Ett
sådant företag blir svårt att klassificera och riskerar hamna mellan stolarna. Både hur
företaget identifierar sig själv och hur företaget identifieras av stödjande funktioner
kommer vara avgörande för dess utveckling och möjligheter att lyckas. Företaget har inga
problem att knyta samman de olika teknikerna, det är tekniskt möjligt och är fördelaktigt
ekonomiskt för kunden och fördelaktigt för klimatet. Så det borde vara en bra produkt. Så
varför nås inga stora exportframgångar?

Problemet är att resten av stödfunktionerna inte hängt med. Universiteten är fortfarande
till stor del uppdelade i fakulteter enligt gamla definitioner. Ekonomiskt stöd från offentliga
medel är också uppdelat på branscher. Branschorganisationer och fackförbund riskerar
tappa sin identitet och roll när branschgränserna blir mer suddiga. För alla dessa
organisationer kan en sådan snabb förändring uppfattas lite jobbigt och som ett hot.
Istället för att stötta dessa företag finns risk att de motarbetar denna utveckling. Så länge
företaget befinner sig i sin ”silo” så finns det stöd, men om man bryter ny mark finns inget
stöd och i värsta fall blir man motarbetad.  Risken här är att istället för att innovations- och
främjandesystemet har en främjande roll blir det en belastning som inte hunnit med att
ställa om till den rådande utvecklingen.

Istället för att arbeta i näst intill vattentäta stuprör som branscherna varit uppdelade i
behöver vi hitta och identifiera de tvärsektoriella samarbeten där våra nordiska
styrkeområden finns. Vi behöver således gå från att samarbeta i stuprör till att
koppla samman stuprören med hängrännor. Vilket är trenden för 2021.

Vi behöver identifiera de tvärsektoriella behov som finns och fokusera på att hitta
lösningar till detta. Det kan vara hållbara transporter, hållbara städer, hållbar sjukvård
eller cirkulara materialflöden.

Detta är begrepp som varit med ett tag och som många vill arbeta med. Men skrapar man
på ytan ser vi att vi ändå är grupperade och arbetar efter samma gamla sätt. Det som nu
börjar hända och som denna trendspaning ser för 2021 är att vårt sätt att arbeta och ta till
oss detta synsätt håller på att slå igenom.

Johannes Brundin, Projektledare, Stiftelsen TEM 

"Branschorganisationer och fackförbund riskerar tappa sin
identitet och roll när branschgränserna blir mer suddiga."
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Det är ingen hemlighet att man kan spara stora mängder el i fastigheter. Hur företag som
har kyl- och värmepumpssystem (kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering) i sin
verksamhet kommer spara el och pengar samt vad som är möjligt med rätt verktyg.
Kommer jag berätta i min framtidsspaning för 2021.

Kyl och värmepumpssystem står idag för ca 20% av den globala elförbrukningen, i
fastigheter står de för 30–60%. Genom att optimera dessa system är det ofta möjligt att
sänka elförbrukningen med 20–30%. 

Ett energieffektivt system är också driftsäkert. Med ett driftsäkert system minskar
kostnader för oföreutseeda servicetillfällen. Haverier i ”kylkedjan” kan undvikas, så
förlusten av varor/gods minskar. Det samma gäller luftkonditioneringen, när man kan
förutse haverier kan man undvika dem genom att planera service och bibehålla ett stabilt
”inomhusklimat”. Genom att undvika haverier en varm sommardag kan man undvika extra
kostnader i förlorad produktivitet och kundnöjdhet. 

Lönsamheten i detta uppmärksammas av fler och fler. En tidig signal på detta var när
VDn för Blackrock (en av världens största fondförvaltare), gick ut och sa ”Climate Risk
Is Investment Risk” för ett år sedan. Under 2020 har de börjat efterleva detta och
fokuserar på investeringarnas hållbarhet.

Ny information ger nya
möjligheter, 2021 blir året
då prediktivt underhåll
revolutionerar ytterligare
en bransch
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Kravet på energieffektivisering ökar hela tiden och 2021 kommer inte vara
något undantag, tvärtom! Med skärpta mål både globalt och lokalt ökar
pressen på företag att energieffektivisera. Dessvärre saknar många företag
en plan för effektivisering av befintlig utrustning, så det är inte klart
var/när/om de ska börja. Och mitt i dessa utmaningar så förbises ofta en av
de absolut största elförbrukarna – kyl- och värmepumpssystem!

"Ett energieffektivt system är också driftsäkert."



Så vad händer 2021?
Professionalisering av fastighetsförvaltning
De ökade kraven från investerare, myndigheter och kunder på att företag aktivt ska
minska sin miljöpåverkan gör att energieffektivitet blir en fråga för fler än bara
driftavdelningen. Det krävs att organisationen har en tydlig ansvarsfördelning för
energiförbrukning och att den ”benchmarkas” både inom organisationerna och mot
konkurrenternas. Detta leder till att det installeras fler elmätare vilket gör att de stora
energiförbrukarna hamnar i fokus. Något som lyfter fram kylmaskiner och värmepumpar i
rampljuset.

Allt oftare blir det uppenbart att de energieffektiva produkter företagen investerat i, inte
alltid ger den låga energiförbrukning som det är projekterat för. Orsaken är ofta bristfällig
optimering, så system är inte så effektiva som de skulle kunna vara. Den självklara frågan
blir; är kylmaskinen/värmepumpen effektiv eller inte? För att få svar på den frågan, måste
företag dokumentera och analysera prestandan på kylmaskiner och värmepumpar. Detta
leder ofta till insikten att systemet kan producera den kyla eller värme som behövs, utan
att vara effektiva. Med en ny nivå av informationen i organisationen är det möjligt att
ställa krav och jobba med optimering samt prediktivt underhåll. Något som kommer att
minimera antalet haverier och strul. 

Prediktivt underhåll – framtiden inom service och underhåll. 
Det som skiljer prediktivt underhåll ifrån dagens underhåll är att det inte sker på
intervallbasis (schemalagt / ”preventive maintenance”) eller reaktivt. Service och
underhåll planeras baserat på kontinuerlig övervakning av prestanda där servicebehov
identifieras innan de leder till störningar eller haverier. Så fort prestandan försämras i
systemet genereras en indikation och underhållsarbete kan planeras. 

När det kommer till kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering så är systemen
extremt tåliga, de kan köras ineffektivt långa perioder utan att haverera. Dessvärre
resulterar detta i att system ofta havererar i onödan när de belastas lite extra t.ex. vid en
värmebölja eller köldknäpp. Något som leder till höga kostnader, driftstörningar,
produktionsbortfall och skadat renommé. Att prediktivt underhåll blir en större trend under
2021 beror inte bara på en ökad medvetenhet, Internet of Things ”IoT” underlättar
förändringen.

”IoT” gör att alla data kan analyseras och nås av expertsystem
”Att mäta är att veta” är ett väletablerat begrepp, som är mer aktuellt än någonsin. Vi rör
oss in i en tidsålder där datainsamling är mer regel än undantag. Något som under en
period har vaggat in företag i en falsk trygghet då de samlat in allt mer data. Men data är
inte samma sak som information. Det krävs en kompetent analys för att göra information
av stora mängder data. 
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"Allt oftare blir det uppenbart att de energieffektiva
produkter företagen investerat i, inte alltid ger den låga

energiförbrukning som det är projekterat för."



IoT och expertsystem som analyserar prestanda av ingående system ner på
komponentnivå skapar nya förutsättningar för att förändra hur service görs. Systemen är
idag kapabla att tala om för den som är ansvarig att det kommer att behöva utföras
åtgärder istället för att larmet går efter ett haveri eller när kunden ringer och klagar.

Detta gäller inte minst kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering. De system som
levereras idag har givare installerade, något som gör prestandaanalys online möjligt och
kostnadseffektivt.

Prestandaanalys är en nödvändighet för prediktivt underhåll
Att titta på den årliga energiförbrukningen i en fastighet eller verksamhet är givetvis en
självklarhet. Men årsförbrukningen ger lite (om någon) information om anläggningen är
effektiv eller inte. Dessutom innehåller det inte information om vad som skulle kunna
göras för att sänka energiförbrukningen eller minska antalet haverier i kyl- och
värmepumpssystem.
 
För att optimera ett kyl- eller värmepumpsystem ordentligt behövs alla delsystem
analyseras. Kan man inte kvantifiera hur de olika delarna arbetar och optimera dem
utifrån helheten så kan man inte på ett effektivt sätt skapa energieffektiva och driftsäkra
system. 
 
Med dagens förutsättningar är investeringen för prediktivt underhåll marginell, de risker
man eliminerar täcker snabbt investeringskostnaden. Detta gäller även när man adderar
prestandaanalys av kyl- och värmepumpssystemet. 
 
Ett vanligt exempel jag ser, är att t.ex. flöden och temperaturer justeras i
distributionssystemen. Något som kan leda till besparingar, men utan förståelse för hur
det påverkar kylaggregat och värmepumpar så kan de leda till ”suboptimeringar”. Genom
att ha information/prestanda för hela systemet är detta enkelt att undvika, så att
besparingar i en del av systemet inte innebär större energiökningar i en annan del.
 
Så varför finns dessa problem fortfarande, när de är relativt enkla att lösa? En anledning
är ”Business as usual” - man har traditionellt jobbat på ett sätt med kyl- och
värmepumpssystem och antagit att de fungerar så länge de levererar den önskade
temperaturen. Med förbättrade arbetssätt och nya tekniker blir det tydligt att så inte är
fallet. Detta för mig in på min sista spaning. Som jag tror kommer avgöra om företag blir
stående och stampar eller om de blir en del av ”klimatlösningen” 2021.

Mentalitet och inställning  
2020 har satt många företag på prov. Vikten av en kostnadseffektiv verksamhet har blivit
än mer tydlig. Behovet av att byggnader är energieffektiva är ännu viktigare när
intäkterna minskar. Något som har slungat upp energioptimering på agendan då det löser
flera problem och ökar lönsamheten för företag.
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2021 kommer bli året när de företag som fortfarande ställer frågan ”om” de kan spara
energi och öka driftsäkerheten blir ifrånsprungna. De företag som däremot fokuserar på
”hur ska vi spara energi” om och om igen, kommer att bli vinnare. För innan företag ställer
frågan ”hur” kommer de aldrig lämna ”Business as usual”. Redan idag ser vi att ledande
företag etablerar roller/funktioner i sin organisation för att kunna jobba strukturerat med
energioptimering. Detta leder till stora besparingar, så att fler företag kommer ta efter
2021 är det ingen tvekan om. 

 

Vad blir resultatet i branschen, när effektivitet och prestanda slutar att tas förgivet? 
WWF uppskattar att det är möjligt att minska CO2 utsläpp med mer än 72 miljoner ton per
år, enbart genom att jobba strukturerat med optimering av luftkonditioneringssystem.
Något som är möjligt och mer därtill. 
 
Prediktivt underhåll och prestandaanalys kommer att bli ”Business as usual” därför att det
innebär en så stor besparing. Företag som tar steget in i framtiden ökar sin lönsamhet
genom att de minskar antalet haverier och sänker sin elförbrukning med 10–30% i kyl-
och värmepumpssystem. En investering som ofta betalas tillbaka inom 8-12 månader!
 
Så: 2021 blir året då företag på allvar hänger på trenden med driftoptimering av kyl- och
värmepumpssystem och lokala besparingar får globala effekter! 
 

Niklas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB

 
Referenser
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://refindustry.com/articles/mart-research/the-hvac-r-market-in-the-emea-region-in-2018/
http://www.eiu.com/graphics/marketing/pdf/TheCoolingImperative2019.pdf
https://www.dn.se/ekonomi/varldens-investerare-eniga-hallbara-investeringar-ar-framtiden/
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"2021 kommer bli året när de företag som fortfarande
ställer frågan ”om” de kan spara energi och öka

driftsäkerheten blir ifrånsprungna."



När jag fick uppdraget att skriva denna artikel tänkte jag först att jag skulle konstruera
något som såg bra ut. Eller rättare sagt, snarare efterkonstruera något som låter vettigt.
Det hade nämligen varit tämligen enkelt i vår bransch. För tiden och tekniken har spelat
oss väl i händerna. Digitaliseringen, det papperslösa kontoret, Coronakrisen med sina
Teams-möten och ett ständigt minskande behov av resursdrivande kontorsytor har
tillkommit utan att vi behövt röra ett finger. Allt det där kunde ha framställts som medvetna
beslut i hållbarhetens tecken. 

Det hade varit att göra dygd av nödvändigheten.  Jag är ingen expert på hållbarhet. Ärligt
talat har vi ingen sådan i vår personalstyrka, mig veterligen. I sig är det kanske en del av
svaret på den inledande frågan. Jag tänker mig att hållbarhet inte är ett av många
fladdrande management-koncept, inte ett nytt sorts styrsystem eller ett hypat politiskt
ställningstagande. Jag ser det som ett medvetet ansvarstagande för våra gemensamma
tillgångar när vi utvecklar, skapar och förändrar, ja, vid varje tillfälle vi förbrukar resurser.
Oberoende av vilket slag det må vara. 

Skall vi vara uppriktiga har vi inte speciellt många tankar om hållbarhet, i alla fall så som
jag definierat det ovan. Vi litar blint på den gamla incitamentsstrukturen som bygger på
tillväxt och vinstmaximering utan mer hänsyn till hållbarhet än vad som är kommersiellt
fungerande på kort sikt. I det finns naturligt att effektivitet definieras som förhållandet
mellan inflöde och utflöde. Vår rådgivning utgår fortfarande ifrån det idémässiga
fundamentet. Men det är naturligtvis inte tillräckligt för att uppnå det som åsyftas med
modern hållbarhet. 

Det vore naturligtvis förmätet att uttala mig om branschen som helhet. Men jag påstår
trots det, att som det ser ut hos oss ser det fortfarande ut i stora delar av vår bransch. Jag
har i vart fall inte uppmärksammat något annat. Någon väletablerad hållbarhetstrend kan
man alltså inte tala om i vår bransch. Vad jag däremot stött på är en rad innehållslösa
floskler och värdeladdade ord utan bakomliggande handlingar. Men glädjande nog syns
tydliga tecken på väsentliga och fortfarande pågående förbättringar inom områdena
jämställdhet och mångfald.

I början av början för en
konservativ bransch

Vad har vi då för tankar om hållbarhet i vårt dagliga arbete med
ekonomisk rådgivning, redovisning och företagsutveckling?

Handen på hjärtat, tar vi ansvar för Hållbarheten i vårt dagliga arbete med
ekonomisk rådgivning?
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 Vår bransch har inflytande i en väsentlig del av Sveriges mindre och medelstora företag.
Med inflytande följer ansvar. Hur skall vi ta vårt ansvar när det gäller hållbarhet? Det är
ingen tvekan om att vi har mycket att lära. Ny teknik erbjuder oss redan idag tidsmässiga
möjligheter att fokusera på det väsentliga. Vårt första mål måste därför bli att lära oss mer
om begreppet hållbarhet, förstå hur hållbarhet och ekonomisk lönsamhet förhåller sig till
varandra på kort och lång sikt. I nästa steg bör vi fundera över hur vi kan integrera
hållbarhet i vårt arbete med våra kundföretags ekonomi och hur vi kan påverka
företagens beslutsfattare.

Robert Löfgren & Sofia Brantmark, Pragati

”En grön ekonomi är ett ekonomiskt system som resulterar i
att människans livsbetingelser förbättras samtidigt som

miljörisker och de ekologiska belastningarna minskar. En
grön ekonomi har låga kolutsläpp, utnyttjar resurser

effektivt, och är socialt inkluderande.”
Lunds universitetet, Hållbarhetsforum, 2020

Referenser
https://www.hallbarhet.lu.se/om-hallbarhetsforum/vad-ar-hallbarhet
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