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Sammanfattning 
 
En ökande population medför en ökad konsumtion av produkter, livsmedel och energi vilket 
innebär framtida utmaningar ur ett resursperspektiv. Den traditionella linjära ekonomin och 
produktionen som går ut på att producera, använda och slänga är inte hållbar i ett längre 
perspektiv. En övergång mot en cirkulär ekonomi bidrar till ett samhälle där resurser 
återanvänds och förnyelsebara energikällor nyttjas. Energibolagens funktion i samhället, 
exempelvis som el- och fjärrvärmedistributör, gör dem till en viktig aktör i utvecklingen mot 
ett mer resurssnålt och cirkulärt samhälle. 
 
Denna studie utvärderar energibolagens verksamhet utifrån cirkulär ekonomi och cirkulära 
affärsmodeller. Fokus läggs på energibolagens affärsmodell, att genom samarbeten nyttja 
industriell spillvärme och restprodukter i sin fjärrvärmeverksamhet. En fallstudie av 
Värmevärden ABs industrisamarbete med Outokumpu AB och AB Karl Hedin i Avesta har 
genomförts, i vilken Värmevärden ABs affärsmodell ställs mot de teorier om cirkulära 
affärsmodeller som inhämtades i litteraturstudien. 
 
Studien visar på svårigheten med cirkulär ekonomi och att sluta kretslopp. Begreppet 
cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller bör ses som ett mål i arbetet med 
resurseffektivitet, återvinning och hållbarhet inte som ett mål i sig. En förlängning av 
livslängden, ökning av utnyttjandegraden och att nyttja annars outnyttjad energi och 
material bidrar positivt till det cirkulära kretsloppet. 
 
Värmevärden ABs affärsmodell kan anses vara av cirkulär modell då de uppfyller delar av 
ReSOLVE, handlingsplanerna för en cirkulär affärsmodell. Genom affärsmodellen skapas 
industriella samarbeten som begränsar användandet av icke förnyelsebara resurser och 
bidrar till att optimera resursernas nyttjandegrad. Samarbetena leder även till att förlänga 
resursernas livslängd genom att utnyttja processers avfallsflöden eller spillvärme som 
tillgångar och inflöden i en annan process. 
  



Abstract 
 
A growing population means increased consumption of products, food and energy which 
from a finite resource perspective could lead to challenges. The traditional linear economy 
and production to produce, use and then throw away is not sustainable anymore. A 
transition towards a circular economy will contribute to a more sustainable society where 
resources are reused and renewable energy sources are being utilised. Energy companies’ 
role in society, such as electricity and district heating distributor and incineration capacity, 
makes them an important part of a circular society. 
 
This study evaluates the energy companies’ operations on the basis of circular economy and 
circular business models. The focus is on the energy companies’ business models through 
collaborations and the use of industrial waste heat and waste products in its district heating 
operations. A case study of Värmevärden ABs industrial cooperation with Outokumpu AB 
and AB Karl Hedin in Avesta was made, where Värmevärden ABs business model was 
compared to the theories of circular business models gathered in the literature study. 
 
The study shows the difficulty of circular economy and closed loop systems. The concept of 
circular economy and circular business models should be seen as an objective in the process 
of resource efficiency, recycling and sustainability. An extension of the lifetime, increase in 
the utilization frequency and to utilize otherwise untapped energy and materials contributes 
positively to the circular cycle. 
 
Värmevärden ABs business model can be considered to be of a circular model when they 
meet the requirements of ReSOLVE, the framework for a circular business model. This is 
because the business model created by industrial partnerships limits the use of non-
renewable resources and helps to optimize resource utilization. The partnerships will also 
lead to prolonging the resources lifetime by utilizing processes waste streams or waste heat 
as assets and inflows in another process. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Fram till år 2050 förutspås jordens befolkning öka med 30 procent. Det innebär att dagens 
sju miljarder människor blir nio miljarder, en ökning med två miljarder. Majoriteten av dessa 
två miljarder kommer att växa upp i tillväxtländer (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA), 2015). Denna befolkningsökning kommer att öka efterfrågan på energi och mat, och 
därmed ökar trycket på jordens naturresurser (OECD, PBL Netherlands Environmental 
Assessment Agency, 2012). 
 
I och med den ökande befolkningen förutspås även ett geografiskt skifte i var framtidens 
konsumerande medelklass befinner sig, se Bild 1 (Kharas, 2010). Antalet 
medelklasskonsumenter förväntas öka med upp till tre miljarder de närmaste 20 åren tack 
vare den snabba ekonomiska utvecklingen på tillväxtmarknaderna. Denna växande 
konsumentgrupp förväntas öka sitt kaloriintag med 20 procent och sin köttkonsumtion med 
40 procent. Den globala bilflottan förväntas fördubblas till 1,7 miljarder bilar. En expansion i 
urban infrastruktur förväntas också för att möta de högre levnadsstandardkraven den 
växande medelklassen har. Det är förändringar som förväntas ske inom 20 år (Dobbs, o.a., 
2011). 
 

 
Bild 1. Andelen medelklasskonsumtion 2000-2050, (Kharas, 2010) 
 
Mängden extraherade naturresurser som kommer in i det ekonomiska systemet, för direkt 
konsumtion eller vidare bearbetning, förväntas öka från 65 miljarder ton (år 2010) till 82 
miljarder ton år 2020, en ökning med ca 25 procent på ett decennium. Enbart cirka 40 
procent av de 2,4 miljarder ton sopor som genererades i Europa år 2010 återanvändes, 
återvanns eller komposterades (The Ellen MacArthur Foundation, 2013). Kostnaderna för 
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energi, mat och material har de senaste 10 åren ökat. De senaste 150 åren av industriell 
utveckling har dominerats av en linjär ekonomisk modell av produktion och konsumtion i 
vilket produkter tillverkas från råmaterial, säljs, används och sedan deponeras eller 
förbränns (The Ellen MacArthur Foundation, 2014). 
 
I en framtid med ökad produktion, stigande materialpriser och växande avfallsberg är den 
linjära modellen allt mer ifrågasatt. Att producera, köpa och slänga, för att sedan åter köpa 
nytt, är kännetecknande för dagens medelklasskonsumenter (The Ellen MacArthur 
Foundation, 2013). 
 
För att möta dessa framtida utmaningar har EU tagit fram en handlingsplan som innefattar 
begreppet cirkulär ekonomi. Ambitionen är att genom cirkulära ekonomiska modeller lyfta 
fram kretsloppsliknande affärsmöjligheter som strävar efter att bibehålla värde på 
produkter, skapa effektivare produktionsprocesser samt minimera energiförbrukning och 
avfallsgenerering. Syftet är att skapa en konkurrenskraftig ekonomi med en innovativ 
produktion och främja en cirkulär syn på konsumtion (EUROPEISKA KOMMISSIONEN, 2015). 
 
Med framtida utmaningar avseende tillgång till material, svårförutsedda fluktuationer i 
råvarupriser och en ökande mängd avfall växer nu alternativa modeller fram. Man kan se 
många nya framgångsrika affärsmodeller som omfamnat detta cirkulära synsätt. Det finns 
bilpooler, återanvändning av produkter, leasing av produkter, modularisering av produkter 
som då är lättare att återtillverka och uppgradera. De många möjligheterna i de cirkulära 
modellerna ger upphov till innovativa lösningar där hållbarhet och optimerat 
resursutnyttjande är i fokus (The Ellen MacArthur Foundation, 2015). 
 
1.2 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna uppsats är att utvärdera energibolagens roll i samarbetet mellan industri 
och samhälle ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. Syftet är även att synliggöra incitamenten 
för samarbeten mellan parterna och utröna om samarbetet är av cirkulär modell. För att 
utröna detta görs en fallstudie på Värmevärden ABs verksamhet i Avesta med syfte att svara 
på följande fråga: 
 

o Kan Värmevärden ABs affärsmodell anses vara en cirkulär affärsmodell? 

 
1.3 Metod 
 
”Cirkulär ekonomi” är ett brett begrepp och jag har därför valt att studera begreppet cirkulär 
ekonomi tillsammans med begrepp som affärsmodell och cirkulär affärsmodell i ett tidigt 
skede. Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga 
artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet. Därefter har jag valt ut ett par 
definitioner och identifierat kännetecknande gemensamma drag i definitionerna och det 
teoretiska ramverket. Dessa presenteras i Kapitel 2 ”Teoretisk referensram – begrepp och 
definitioner”. 
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Inför fallstudien har jag undersökt flera möjliga företag och cirkulära affärsmodeller. Att hitta 
företag med uttalade cirkulära affärsmodeller är dock svårt. Troligtvis beror det på 
svårigheterna att definiera och avgränsa begreppet. Istället för cirkulär affärsmodell  
används mer fokuserade begrepp som ”återtillverkning”, ”produkter som tjänster” och 
liknande. 
 
Jag valde dock tidigt att inrikta mig mot energibolag och deras samarbeten med 
tillverkningsindustrin, även om det finns betydligt tydligare cirkulärekonomiska modeller 
inom andra branscher. Valet att fokusera fallstudien på företaget Värmevärden ABs 
verksamhet i Avesta kom av att det är ett integrerat samarbete mellan ett energibolag, två  
industriföretag och även samhället. Verksamheten är även representativ för företagets 
affärsmodell på andra orter. Det är min förhoppning att denna studie därmed kan säga 
något generellt om denna typ av affärsmodell, och om det kan ses som cirkulärt. 
 
Som grund i fallstudien gjordes en intervju med Jonas Dyrke, affärsutvecklare på 
Värmevärden AB. Fakta och information om Outokumpu AB och AB Karl Hedin hämtas från 
sekundärkällor liksom även viss information om Värmevärden AB. (Nödvändig fakta och 
underlag om bolagens incitament och affärsmodeller erhålls genom intervju med Jonas 
Dyrke). 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Studien avgränsar sig till att studera Värmevärden ABs verksamhet i Avesta, och huruvida 
den affärsmodell som används där kan anses vara av cirkulär modell. För att göra detta har 
avgränsningar gjorts avseende definitionen av några grundläggande begrepp. Teoridelen 
avgränsas genom att ett fåtal definitioner/huvudprinciper av begreppen cirkulär ekonomi, 
affärsmodell och cirkulär affärsmodell valts ut. Dessa avgränsningar i det teoretiska 
ramverket har bedömts vara tillräckliga för uppsatsens syfte och fallstudie. 
 
Fallstudien begränsas till de specifika samarbeten som det aktuella företaget, Värmevärden 
AB, har i anslutning till sitt fjärrvärmenät och värmeverk i Avesta. Avgränsningarna i 
fallstudien har gjorts i syfte att sätta fokus på Värmevärden ABs affärsmodell och samarbetet 
med närliggande industrier. En kort beskrivning av samarbetet med Avesta kommun är 
medtaget för att skapa en systemöversiktsbild. 
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2 Teoretisk referensram – begrepp och definitioner 
 
2.1 Cirkulär ekonomi 
 
Den traditionella linjära ekonomiska modellen inom produktion ”ta upp material, producera, 
förbruka, släng” är beroende av billiga, lättillgängliga råvaror och energi (The Ellen 
MacArthur Foundation, 2015). Att tillverka och sälja till konsument som sedan slänger 
produkten när den inte längre uppfyller sitt tänkta syfte har dock börjat ifrågasättas. Många 
företag har börjat inse riskerna med höga och oförutsägbara materialpriser, en stramare 
resurstillgång, en större konkurrens om konsumenterna och en minskad efterfrågan inom 
vissa sektorer (The Ellen MacArthur Foundation, 2013). 
 
Mot bakgrund av fluktuationer i den globala ekonomin och tecken på utarmning av vissa 
naturresurser är kravet på nya ekonomiska modeller högre än på de tidigare linjära 
modellerna. Begreppet cirkulär ekonomi har därav uppmärksammats allt mer de senaste 
åren. En vanlig och utbredd definition av cirkulär ekonomi är ”ett industriellt system som är 
återställande och regenerativ i avsikt och design”. Denna definition bygger på tre 
huvudprinciper (The Ellen MacArthur Foundation, 2014): 
 

o Bevara och förbättra naturkapitalet genom att begränsa användandet av icke 
förnybara resurser så som fossila bränslen och att balansera de förnyelsebara 
resurserna så som vegetation och djurliv. 

o Optimera resursers nyttjandegrad, att cirkulera produkter, material och 
komponenter med hjälp av återtillverkning, dela produkter, skapa produkter som är 
lätta att uppdatera och reparera, för att förlänga livstiden. 

o Utveckla och befrämja systemeffektivitet genom att designa ut icke önskvärdheter så 
som onödigt avfall, föroreningar, buller, hälsorisker mm. 

 
 
En annan, betydligt mer strikt, definition av cirkulär ekonomi är: ”En cirkulär ekonomi är ett 
ekonomiskt system med ett slutet materiellt kretslopp” (Mentink, 2014). Denna definition är 
begränsad och i praktiken väldigt svårt att uppnå. Ett helt slutet materiellt kretslopp antyder 
att det inte får ske några materialförluster alls. Ett helt slutet materiellt kretslopp antyder 
också att inget material tillförs. Ett helt slutet materiellt kretslopp innebär även eviga loopar, 
men många material kan enbart återanvändas eller återvinnas en eller ett fåtal gånger. Eviga 
loopar kräver evig energi för att drivas. I princip finns det oändligt med förnybar energi, men 
det krävs material för att bygga system för att ta tillvara på denna energi vilket gör att 
användbar evig energi är omöjlig att uppnå (Mentink, 2014). 
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Cirkulär ekonomi har på sikt en stor ekonomisk potential som kan delas upp i fyra breda 
områden (Accenture, 2014): 

 
Bestående resurser som kontinuerligt regenereras över tiden, inte 
bara varar längre men för evigt (förnybar energi och 
biokemikalier). 
 
Flytande marknader där produkter och tillgångar utnyttjas 
optimalt genom att bli lättillgängliga och konvertibla mellan 
användare (produkter som tjänst, leasing). 
 
Långa livscykler där produkter är tillverkade för att bestå (ökad 
produktlivslängd genom service, uppgraderingsbar och 
återtillverkningsduglig design). 
 
Sammankopplade värdekedjor där noll avfall genereras från 
produktion till användning (öka återvinningsgraden och 
resurseffektivitet). 
 

 
Cirkulär ekonomi kan inom ovan beskrivna områden i sin tur skapa nya värdekedjor som 
frikopplar tillväxten från en linjär resursförbrukning. Den ekonomiska potentialen finns i att 
verksamheten främjar användandet av hållbara resurser som kontinuerligt kan 
återanvändas, upparbetas, eller förnyas till produktiv användning (t.ex. förnybar energi, 
biomaterial eller helt återvunna resurser). Det finns även ekonomisk potential i att skapa 
mer likviditet på marknader genom att göra produkter och tillgångar mer tillgängliga och 
lättare att förmedla mellan användare för att öka produkters nyttjandegrad. Länkade 
värdekedjor där till exempel återvunnet material och avfall blir värdefullt underlag till en ny 
tillverkningsprocess. Ytterligare exempel på ekonomisk potential är att förlänga den 
användbara livscykeln för befintliga produkter, för samma eller andra kundgrupper 
(Accenture, 2014). 
 
2.2 Affärsmodell 
 
En affärsmodell är ett konceptuellt verktyg för att förstå hur företag bedriver sin verksamhet 
och gör affärer (Bocken, o.a., 2013). Den tydliggör, de faktorer som är viktiga för hur 
värdeskapandet sker och tas tillvara av ett företag (Ryden, o.a., 2013). 
 
En affärsmodell kan definieras genom följande tre beståndsdelar (Bocken, o.a., 2013): 

o Value proposition; Vilken produkt eller tjänst erbjuds för att skapa avkastning. 
o Value creation and delivery; Hjärtat i affärsmodellen, viktiga aktiviteter, resurser, 

teknologi, samarbetspartners, affärsmöjligheter. 
o Value capture; Hur intäkter genereras genom försäljning av produkt, tjänst eller 

information. 
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Dessa tre huvuddelar kan användas för att beskriva all företagsverksamhet, men om man 
väljer att fokusera på företag som i någon mening har hållbarhet inkorporerat i sin 
affärsmodell kan man använda sig av den schematiska överblick som återfinns i Bild 2. Här 
beskrivs åtta arketyper av hållbara affärsmodeller (Bocken, o.a., 2013). Arketyperna är 
indelade i tre innovationsbaserade affärsmodeller;  teknologiska, sociala och organisatoriska 
(se Bild 2). Modellen beskriver de processer och verksamheter som definierar de respektive 
arketyperna. 
 

 
Bild 2. Arketyper av hållbara affärsmodeller, (Bocken, o.a., 2013) 
 

Den för denna studie relevanta arketypen ”Create value from waste” syftar till att minska 
miljöeffekterna från industrin genom att reducera den kontinuerliga efterfrågan på 
naturresurser. Genom att sluta materialkretsloppet och använda avfallsflöden som värdefullt 
underlag till andra produkter och processer minskar efterfrågan på primärutvinning och 
resursförbrukning. Det minskar även mängden avfall som går till deponi och utsläpp. På så 
sätt bidrar denna arketyp till förbättrad resurseffektivitet (Bocken, o.a., 2013). De sju övriga 
arketyperna beskrivs i korthet i Bild 2. 
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2.3 Cirkulära affärsmodeller 
 
De tre cirkulärekonomiska huvudprinciperna kan omvandlas till sex specifika 
affärshandlingsplaner, sammanfattade i förkortningen ReSOLVE: REgenerate, Share, 
Optimise, Loop, Virtualise, och Exchange. Var och en av dessa handlingsplaner representerar 
en cirkulär affärsmodell i sig (The Ellen MacArthur Foundation, 2015). 
 
REgenerate 
Använd förnyelsebar energi 
och förnyelsebara material. 
Behåll, återta och återbilda 
ekosystemet. 

Share 
Dela på tillgångar, 
återanvänd, designa för 
hållbarhet och 
uppdaterbarhet. 
Tjänsteförsäljning. 

Optimise 
Öka prestanda/effektivitet. 
Minimera spill och avfall i 
produktion. Automatisera 
och utnyttja big data för 
optimering. 

Loop 
Återtillverka, återvinn, 
kompostera. 

Virtualise 
Digitalisera 

Exchange 
Ersätt föråldrade icke 
förnybara material. Övergå 
till optimerade tjänster, 
produkter och nya 
teknologier. 

 
 
En annan vinkling på nyckelprinciper för cirkulära affärsmodeller är (Schulte, 2013): 
 

o Minimera avfall i produkt och system genom att använda lämpliga material, 
demonterbara produkter för att underlätta återvinning. 

o Förstå verksamhetens ekosystem och säkerställ att det återspeglas i 
verksamhetsmodellen genom ökad insyn i hela produktens livslängd och sträva efter 
ett cirkulärt system. 

o Maximera flexibiliteten genom produktutformning för att underlätta reparation och 
modularisering så att livslängden kan förlängas genom att föråldrade moduler kan 
bytas ut mot nya. 

o Använd förnybara energikällor i stället för att utnyttja mineraler, olja, gas eller kol. 
o Maximera energieffektiviteten. 

 
Även om cirkulära affärsmodeller har sin grund i ett fåtal enkla principer så kan det dröja 
länge innan det cirkulära överskuggar det linjära. Troligen kommer ett fåtal företag stegvis 
anta enstaka cirkulära principer och på så sätt bana väg för denna nya cirkulära affärsmodell 
(Schulte, 2013). 
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3 Litteraturstudie 
 
3.1 Avfallsförbränning 
 
2014 utvanns i Sverige totalt 16.6 TWh energi från avfall. Med cirka 3 MWh per ton avfall är 
Sverige det land i Europa som effektivast utvinner energi ur avfall. Ca 2.1 miljoner ton 
hushållsavfall (47.3 procent av den totala mängden behandlat hushållsavfall) och 3.5 
miljoner ton industriavfall gick år 2014 till energiåtervinning (Avfall Sverige, 2015). 
Avfallsförbränning var från början ett sätt att hantera avfall medan det nu uppfattas som ett 
ekonomisk bra alternativ för att producera fjärrvärme och el (Haraldsson & Holmström, 
2012). De senaste åren har avfallsförbränningskapaciteten ökat kraftigt och den förväntas 
fortsätta öka (Ryden, o.a., 2013). Det har lett till att den svenska kapaciteten för 
energiåtervinning är större än den inhemska tillgången på brännbart avfall. För att fylla ut 
denna överkapacitet vid svenska förbränningsanläggningar importerades t.ex. 2014 ca 1.4 
miljoner ton avfall för energiåtervinning. Avfall importeras från t.ex. Norge, Irland och 
Storbritannien och då svenska energiåtervinningsanläggningar uppfyller EU:s 
energiutvinningskriterier så kan detta avfall tas tillvara istället för att hamna på deponi. Det 
är miljömässigt bra att avfall som ej kan eller bör behandlas med någon annan metod 
energiåtervinns (Avfall Sverige, 2015). 
 
I dagsläget står energiåtervinningen av avfall för 19 procent av bränslet vid framställning av 
fjärrvärme (Svensk Fjärrvärme, 2015). De senaste åren har efterfrågan på fjärrvärme minskat 
på grund av att fjärrvärmekunderna har blivit mer energieffektiva och konkurrerande 
uppvärmningsalternativ, som exempelvis effektivare värmepumpar, har utvecklats. Detta i 
kombination med att det idag inte finns mycket ytterligare bebyggelse att ansluta till 
fjärrvärmenäten och att nybyggnationer har ett betydligt lägre energibehov gör att 
marginalerna för hur ekonomiskt lönsam avfallsförbränningen i framtiden kommer att vara 
ifrågasätts (Haraldsson & Holmström, 2012). 
 
Avfallsförbränningen genererar rester, varav 12-20 viktsprocent av den tillförda mängden 
avfall är slagg och 3-5 viktprocent utgörs av rökgasreningsrester. Det är önskvärt att ta 
tillvara på dessa rester istället för att de deponeras. Resterna kan tex ersätta naturgrus vid 
vägbyggen och rökgasrester kan, efter att de stabiliserats, användas som 
neutraliseringsmedel vid återfyllning av gruvor och täkter (Avfall Sverige, 2015). 
 
3.1.1 Avfall 
 
Med en ökande förbränningskapacitet ökar också konkurrensen om avfallet och det finns en 
risk för att avfall som är återvinningsbart går till förbränning vilket innebär att en möjlighet 
till minskade koldioxidutsläpp går förlorad. Förbränning av avfall som ej lämpar sig för 
återvinning är ett bra alternativ. 2006 infördes en förbränningsskatt i Sverige för att öka 
incitamenten för avfallsbolag att höja återvinningsambitionerna (Henryson & Goldmann, 
2007). 
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3.2 Biobränslen 
 
Biobränsle står för 44 procent av bränslet som används vid framställning av fjärrvärme 
(Svensk Fjärrvärme, 2015). Det är biomassa som är utgångsmaterialet för biobränsle, 
antingen själva råvaran eller material som har genomgått en kemisk eller biologisk 
process/omvandling. Den allra största delen av råvarubasen kommer från skogsindustrin i 
form av avverkningsrester som grenar och toppar (GROT) samt sågspån och bark. Odlad salix 
(energiskog), returträ, flis, spån och pellets är också vanligt förekommande. Pellets som är 
ett förädlat biobränsle som malts, torkats och pressats ihop, är idealiskt för småskalig 
eldning och har möjliggjort att gamla oljepannor kan konverteras till att bränna mald pellets 
istället för olja (Energimyndigheten, 2009).  
 
I och med den tekniska utvecklingen med rökgaskondensering kan upp till en fjärdedel mer 
energi utvinnas vid förbränning samtidigt som utsläppen renas. Innovationer som denna 
tillsammans med statligt stöd har lett till att biobränslen nästan helt ersatt de importerade 
fossilbränslena. Denna omställning och en framtida prognos illustreras i Bild 3. 
 

 
Bild 3. Övergången från fossil till biobränsle, (Ryden, o.a., 2013) 
 
3.3 Fjärrvärme 
 
Över hälften av bostäderna och lokalerna i Sverige är anslutna till ett fjärrvärmesystem, 
vilket i andra europeiska länder inte alls är lika vanligt. Under Sveriges tätorter finns 23 000 
kilometer rör vari det pumpas varmvatten till kunder för uppvärmning av byggnader men 
också för uppvärmning av tappvarmvatten i kranarna. Fjärrvärmen är ett leveranssäkert, 
resurseffektivt och relativt miljövänligt energisystem då merparten av fjärrvärmen idag 
kommer från förnybar eller återvunnen energi. Fjärrvärmebolagen ser bland annat till att 
utnyttja spillvärmen från närliggande industrier och förbränning av biobränslen och avfall 
vilket gör samhället mer energieffektivt (Svensk Fjärrvärme, 2015). 
 
Historia 
  
I Sverige slog fjärrvärmen igenom på 1960-talet och framförallt i samband med 
massbyggandet av bostäder i miljonprogrammet då kommunerna insåg att det skulle bli för 
mycket utsläpp i bostadsområdena. Först i samband med detta beslutades att 
fjärrvärmesystemet skulle byggas ut och utsläppen kunde koncentreras till enskilda platser 
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och anläggningar. Då fjärrvärmesystemen bestod av hetvattencentraler som eldades med 
tjockolja tvingade oljekrisen på 1970-talet fram utvecklingen att ta till vara på den 
industriella spillvärmen och alternativa bränslen som avfall och kol började eldas. Under 
1990-talet lyftes koldioxidfrågan upp på agendan och beslut om att minska 
koldioxidutsläppen togs, och i samband med det fortsatte man bygga ut fjärrvärmenäten och 
förbättra produktionsanläggningarna. I början av denna utveckling var inte fjärrvärmen 
lönsam, även om leveranserna ökade kontinuerligt, utan det dröjde flera år och avsevärt 
utökat politiskt stöd innan fjärrvärmen blev lönsam (Ryden, o.a., 2013). 
 
Framtid 
 
Fjärrvärmesystemen i Sverige har de senaste årtiondena genomgått en förändring mot 
bättre hållbarhet. Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta och även ske i andra 
energisektorer, vilket kan leda till ökad efterfrågan på förnybara bränslen (Di Lucia & 
Ericsson, 2014). En ökad efterfrågan sker också inom förnybara bränslen för fordon, vilket 
gör att bioraffinaderier också kommer att efterfråga större mängder biobränslen till sin 
bränsleproduktion. Dessa faktorer kan leda till minskad direkt användning av biobränslen för 
fjärrvärmeproduktionen, men också till nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen att ta 
tillvara på den spillvärme som dessa bioraffinaderier producerar. I ett framtida energisystem 
med stora volymer av ojämna kraftkällor, kan fjärrvärmesystem ge en flexibel efterfrågan på 
el med hjälp av storskaliga värmepumpar och elpannor, genom användning av 
överskottselen (Di Lucia & Ericsson, 2014). 
 
3.4 Industriell spillvärme 
 
Svenska fjärrvärmeföretag är världsledande på att utnyttja industriell spillvärme (Ryden, 
o.a., 2013). Spillvärmen förekommer i två olika typer: primär spillvärme som tillvaratas 
direkt i fjärrvärmesystemen och sekundär spillvärme dvs värme som måste uppgraderas 
innan användning. I ett EU-direktiv från 2004 framhålls vikten av att tillvarata den 
industriella spillvärmen bland andra energisparåtgärder. Spillvärme är den värme som 
industrier inte kan ta tillvara internt, tex i den egna produktionen. Att tillvarata den 
industriella spillvärmen kan leda till att det krävs mindre energi för att på andra sätt 
producera värme i fjärrvärmesystemen. Detta kan leda till både ekonomiska och 
miljömässiga vinster (Broberg, o.a., 2012). 
 
För fjärrvärmeföretagen är industriellt spillvärmeutnyttjandet ofta lönsamt. Detta medför att 
det oftast är fjärrvärmeföretagen som initierar ett samarbete med industriföretagen för att 
tillvarata deras spillvärme (Ryden, o.a., 2013). Avtalsmodellerna kan vara uppbyggda enligt 
följande fyra exempel, där de fetmarkerade är vanligast förekommande (Krook-Riekkola & 
Söderholm, 2013): 
 

o Fjärrvärmebolaget gör alla investeringar och erhåller spillvärmen utan kostnad eller 
till en låg ersättning. 

o Industrin gör investeringarna. Fjärrvärmebolaget hyr anläggningarna på lång tid och 
betalar förskottshyra motsvarande investeringsbeloppet. All spillvärme säljs till 
fjärrvärmebolaget och värme för egen förbrukning köps tillbaka till ett något högre 
pris. 
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o Fjärrvärmebolaget och industrin delar lika på investeringar och överskott av 
spillvärmen. 

o Fjärrvärmebolaget gör alla investeringar och erhåller spillvärme upp till en viss effekt 
utan ersättning. 

 
Processen för ett eventuellt samarbete från idé till faktisk leverans av spillvärme från 
industrin till ett fjärrvärmebolag är långvarig och omfattande och tar ofta 5-10 år. För att 
industrierna och fjärrvärmebolagen ska komma överens och nå fram till ett avtal krävs bland 
annat att investeringskostnadsfördelningen avgörs och en överenskommelse om hur 
spillvärmen ska värderas nås. 
 
 

4 Fallstudie – Kan Värmevärden ABs affärsmodell anses vara en 
cirkulär affärsmodell? 

 
I denna fallstudie har Värmevärden ABs industrisamarbete i Avesta studerats. Värmevärden 
ABs affärsmodell ställs mot de teorier om cirkulär ekonomi och cirkulär affärsmodell, som 
beskrivs i litteraturstudien, för att bedöma om den kan anses cirkulär. Parternas incitament 
för att ingå i samarbete och vilka effekter samarbetet får har även studerats för att skapa en 
bredare förståelse. En kartläggning över samarbetena är gjord för att studera hur energi- och 
bränsleflödet går mellan parterna och om dessa leder till minskat användande av icke 
förnyelsebara bränslen. 
 
4.1 Aktörer 
 
4.1.1 Värmevärden AB 
 
Värmevärden AB är ett energiföretag som ägs och drivs av Sefyr Värme AB sedan 2011, då 
det förvärvades av Fortum. Sefyr Värme AB ägs till 66,7% av Macquarie European 
Infrastructure Fund och till 33,3% av Capstone Infrastructure som är två internationella 
investmentbolag med fokus på infrastruktur (Värmevärden AB, 2016). Företaget är verksamt 
i tio kommuner i Mellansverige. Kommunerna är indelade i tre regioner med huvudkontor i 
Örebro. 
 
Värmevärden ABs kärnverksamhet är fjärrvärmeleveranser till bostäder, lokaler och 
industrier. Flera industrisamarbeten har etablerats för att ta tillvara på spillvärme som 
industrin genererar. I tre av de tio kommunerna är kommunerna själva delägare i den lokala 
verksamheten (Värmevärden AB, 2016). 
 
Värmevärden ABs värmeverk i Avesta - Källhagsverket 
 
Värmevärden AB äger fjärrvärmenätet och Källhagsverket i Avesta. Källhagsverket är ett 
värmeverk (som enbart producerar värme) och består av en avfallsförbränningspanna på 25 
MW, en biobränslepanna på 15 MW, en absorptionsvärmepump som ingår i 
avfallsförbränningens rökgasreningsprocess på 2.8 MW och två oljeeldade panncentraler, PC 
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Lastaren och PC Saxen (Värmevärden AB Källhagsverken, 2015). De oljeeldade 
panncentralerna används för spets- och reservlastproduktion och de eldas med eldningsolja 
3 (Ultra LS), (Värmevärden AB, 2015). 
 
Värmevärden ABs fjärrvärmesystem i Avesta 
 
Fjärrvärmesystemet i Avesta påbörjades under 1940-talet då bostadsföreningen 
Krylbostäder byggde kol-, koks- och oljeeldade kvarterscentraler för uppvärmning av sina 
fastigheter. Runt 1980 togs avfallsförbränningsanläggningen i bruk och den bidrog med 
värmeleveranser till fjärrvärmenätet (Fors, 2004). Nätet utvecklades och sammanbands med 
andra nät och omfattar nu Avesta, Krylbo och Skogsbo. Nätet tillhandahåller värme till cirka 
1400 kunder varav den största kundgruppen, 1200 kunder, är småhushåll. Större industrier 
är också kopplade till fjärrvärmesystemet och energisamarbetet omfattar 
fjärrvärmeleveranser, nyttjande av industriell spillvärme och bränsleleveranser 
(Värmevärden AB, 2016). Procentandelar levererad fjärrvärme från respektive aktör 
illustreras i Bild 4. 
 

 
Bild 4. Procentandelar levererad fjärrvärme från respektive aktör, (Dyrke, 2016) 
 
4.1.2 Krylbo sågverk, AB Karl Hedin 
 
Ett av AB Karl Hedin sågverk är Krylbo sågverk, lokaliserat i Krylbo, Avesta. Den årliga sågade 
volymen uppgår till 205 000 m3sågad vara, fördelat på 6 miljoner stockar (AB Karl Hedin, 
2016). 
 
AB Karl Hedin är ett familjeägt företag som grundades i början på 1900-talet. De har cirka 
1000 anställda och omsätter 3,3 miljarder kronor. Företaget har verksamhet i Sverige och 
Baltikum och har en bygg- och industrihandelskedja med försäljningsställen på 38 orter i 
Mellansverige (AB Karl Hedin, 2016). 
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4.1.3 Outokumpu AB 
 
Anläggningen i Avesta, som är Sveriges enda gjuteri för rostfritt stål, är företagets största 
produktionsanläggning med cirka 700 anställda och de använder mestadels återvunnet stål i 
sin tillverkning (Outokumpu AB, 2016). 
 
Outokumpu AB har sitt huvudkontor i Espoo, Finland men har produktionsanläggningar på 
alla kontinenter. Företaget i sin helhet sysselsätter 11 000 personer i mer än 30 länder 
(Outokumpu AB, 2016).  
 
4.1.4 Avesta kommun 
 
Avesta kommun skickar sitt hushållsavfall till avfallsförbränning i Källhagsverket. Då 
deponering av hushållsavfall är strikt reglerat är avfallsförbränning ett praktiskt sätt att 
hantera avfallet i kommunen. Varje år så förser Avesta kommun Källhagsverket med 8000 
ton hushållsavfall. Detta avfall förbränns och värmen som alstras används i fjärrvärmenätet i 
Avesta (Klang, o.a., 2015).  
 
4.2 Affärsmodellen och samarbetenas utformning 
 
Värmevärden AB har som affärsmodell att närma sig energiintensiva industrier och med sin 
specifika kunskap om energisystem och optimering erbjuda lönsamma lösningar vid 
samarbete. Denna modell har gjort Värmevärden AB till en aktör med bred kunskap och 
mycket erfarenhet inom energisamarbeten mellan industrier och energibolag. Värmevärden 
AB agerar även som förmedlare och samordnare vid energisamarbeten som inte berör deras 
egna anläggningar. 
 
Att inleda ett industrisamarbete är en lång process och hur samarbetsavtal utformas är en 
viktig del. Investeringar i alternativa uppvärmningsmöjligheter och nyttjande av spillvärme är 
kapitaltunga. Då industrier vanligtvis har höga avkastningskrav på sina investeringar riskerar 
dessa investeringar att uppfattas som olönsamma. Energibolag har ofta tillgång till 
fjärrvärmenät vilket gör att de redan har kunder att sälja spillvärmen till. 
 
Värmevärden AB presenterar en systemanalys för aktuell industri och ser till att optimera de 
tekniska lösningarna för att nå ett så effektivt och hållbart systemsamarbete som möjligt. 
Industrin har ofta en ineffektiv process med el- och oljepannor för att producera värme. Den 
möjliga effektiviseringen av verksamhet och resursutnyttjande genererar ofta både 
ekonomiska och miljömässiga vinster som kan fördelas mellan parterna (Dyrke, 2016). 
 
Då Värmevärden AB äger fjärrvärmesystemet i Avesta söker de kontinuerligt nya 
samarbeten med närliggande industrier för att kunna ta tillvara på spillvärme, restprodukter 
eller skapa andra lönsamma samarbetslösningar som gynnar båda parter. 
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Samarbetet med AB Karl Hedin 
 
Sågverket AB Karl Hedin har behov av värme till virkestorkning. De har sedan tidigare en 
biobränslepanna, men den är begränsad i effekt och de ville kunna torka mera virke och med 
högre produktionstakt. Värmevärden AB presenterade en systemlösning, Bild 5, där AB Karl 
Hedin anslöts till fjärrvärmenätet. Virkestorkningen sker dock med en högre värme än vad 
fjärrvärmenätet kan erbjuda men en teknisk lösning gjorde detta möjligt. Med denna lösning 
erhölls en högre torkkapacitet och en jämnare och stabilare torkningsprocess (Dyrke, 2016). 
 
AB Karl Hedin använder sin biobränslepanna på 7 MW till torkningsprocesser för virket de 
producerar. Bränslet de använder är biobränsle bestående av rester från den egna 
produktionen. 

 
Bild 5. Systemöversikt av samarbetet mellan Värmevärden AB och AB Karl Hedin  
 
Under de varmaste månaderna stänger AB Karl Hedin av denna biobränslepanna och köper 
istället fjärrvärme från Värmevärden AB. Under den delen av året har Källhagsverkets 
avfallspanna överkapacitet, på grund av det lägre uppvärmningsbehovet i fjärrvärmenätet. 
Värmevärden levererar under dessa varmaste månaderna ca 30 GWh värme för 
virkestorkning. 
 
Under sommaren levererar sågverket 4-5 GWh bioeldad fjärrvärme till fjärrvärmenätet när 
Källhagsverket har underhållsstopp samt då kapacitet ”finns över” och fjärrvärmesystemet 
annars behövt använda spetsvärme från oljeeldning. 
 
Under de fem kallaste månaderna på året använder AB Karl Hedin hela kapaciteten i sin 
biobränslepanna för virkestorkning, Värmevärden AB levererar ytterligare ca 7 GWh 
fjärrvärme när AB Karl Hedins egna biobränslepanna inte räcker till. Likaväl levererar AB Karl 
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Hedin under samma period värme till fjärrvärmenätet när de har kapacitet och det är 
nödvändigt (Klang, o.a., 2015). 
 
Samarbetet leder till att AB Karl Hedin får möjligheten att stänga av sin biobränslepanna 
under långa perioder samtidigt som de får Värmevärden AB som kund då de säljer 
biobränslen till dem. 
 
Värmevärden AB ansluter AB Karl Hedin till sitt fjärrvärmenät och får då ytterligare en kund. 
De har också möjligheten att använda AB Karl Hedins biobränslepanna som en backup till 
den egna värmeproduktionen. Värmevärden köper också in det spån som bildas vid 
virkessågningen och använder denna som biobränsle i sin anläggning (Klang, o.a., 2015). 
 
Samarbetet med Outokumpu AB 
 
Outokumpu ABs produktionsprocesser är energikrävande och kräver en stor mängd värme. 
Den värme som blev över från produktionen kyldes tidigare ner med hjälp av kyltorn. 
Produktionsprocesserna genererar spillvärme och genom att ansluta Outokumpu AB till 
fjärrvärmenätet var det möjligt för Outokumpu AB att ersätta den värme de behöver för de 
mindre energikrävande processerna samt uppvärmning av lokalerna, som de tidigare 
producerade med oljeeldade pannor, med fjärrvärme. En konvertering av ångförbrukare vid 
kallvalsverket till värmning med fjärrvärme har lett till en minskad förbrukning av 
eldningsolja med ca 500 m3/år (Dyrke, 2016). 
 
Under sommaren använder Outokumpu AB främst sin överskottsvärme internt men under 
vintern säljer de spillvärme till Värmevärden ABs fjärrvärmenät. När Outokumpu AB behöver 
mer värme än de kan producera själva, köper de fjärrvärmen från Värmevärden AB. Totalt 
tillvaratas 25-30 GWh spillvärme i fjärrvärmenätet och ca 50 GWh fjärrvärme levereras till 
Outokumpu AB från fjärrvärmenätet per år, Bild 6 (Dyrke, 2016). 
 

 
Bild 6. Systemöversikt av samarbetet mellan Värmevärden AB och Outokumpu AB 
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Outokumpu AB stod för alla investeringskostnaderna och Värmevärden AB betalade en 
förskottshyra för utrustning under 15 år på samma belopp som investeringskostnaden. 
Avtalet utformades så på grund av en policy som innebar att tillgångar inom området skulle 
ägas av Outokumpu AB och ej av annan part. All spillvärme som återvinns säljs till 
Värmevärden AB och den värme som Outokumpu AB sedan behöver köps därefter tillbaka 
(Fors, 2004). 
 
Fördelarna har enligt Outokumpu AB varit både miljövinster och ekonomiska vinster då de 
har minskat utsläppen med användning av fjärrvärme istället för att köra de egna 
oljepannorna samt att det är billigare att köpa fjärrvärme än att köpa bränsle till 
oljepannorna (Klang, o.a., 2015). 
 
En fördel för Värmevärden AB är att de säljer fjärrvärme till Outokumpu AB och de köper ett 
relativt stabilt bidrag till fjärrvärmenätet hela året från Outokumpu AB som de kan sälja 
vidare. Det gör det lättare för Värmevärden AB att hantera tillfälligt hög efterfrågan på 
värme utan att använda oljepannorna (Dyrke, 2016). 
 
4.3 Systemöversikt av samarbetena 
 

 
Bild 7. Systemöversikt av samarbetena  
  



 17 

5 Slutsatser och diskussion 
 
Industriell produktion är energikrävande och genom de studerade samarbetena mellan 
industrin och energibolag så kan positiva effekter ses. Samarbetena medför att outnyttjad 
energi nyttjas och skapar möjligheter att slussa ut eller minska förbränningen av fossila 
bränslen. 
 
Industriföretagens fokus på sina kärnverksamheter skapar få interna incitament till 
energieffektiviseringar som kräver stora investeringar. Det framgår även att skillnader i 
verksamheternas investeringskalkyler ger olika syn på hur lönsamma investeringarna är. 
 
Cirkulär ekonomi är definierat på många olika sätt och få tillverkningsprocesser kan ses som 
helt slutna kretslopp, utan något avfall alls, då detta i praktiken är omöjligt ur ett 
energiperspektiv. En mer öppen syn på cirkulär ekonomi med en strävan efter det slutna 
kretsloppet medför ett bredare spann på vad som kan ses som en cirkulär affärsmodell. 
 
En jämförelse med de i teoridelen av (The Ellen MacArthur Foundation, 2015) beskrivna sex 
handlingsplanerna sammanfattat med ReSOLVE, som var för sig representerar en cirkulär 
affärsmodell ger att: 
 

o Regenerate, samarbetena leder ej till att enbart förnyelsebar energi används men 
samarbetena leder till att Värmevärden AB kan nyttja Outokumpu ABs spillvärme 
som annars varit outnyttjad till sitt fjärrvärmesystem. Det ger ett jämnt och stabilt 
bidrag för fjärrvärmeproduktion och en minskad användning av Värmevärden ABs 
egna oljepannor. Detsamma gäller för samarbetet med AB Karl Hedin, men här leder 
också samarbetet till inköp av biobränslen (spån) som vid förbränning resulterar i 
mindre utsläpp än då avfall förbränns. 

o Share, samarbetsparterna är sammankopplade och ett flexibelt utbyte av 
fjärrvärme/resurser sker baserat på tillgång och efterfrågan. Värmevärden AB ser AB 
Karl Hedins biobränslepanna som en backup. 

o Optimise, samarbetena leder till att Värmevärdens fjärrvärmeproduktion blir mindre 
beroende av oljepannorna vid ökad efterfrågan eller vid underhåll. Ett flytande 
samarbete leder till optimering för inblandade parter där fjärrvärmebehovet, från 
industrierna och samhället, styr fördelningen. Samarbetena innebär minskad 
användning av fossila bränslen. Energisystemet optimeras tack vare att de 
sammankopplade produktionsresurserna kan nyttjas mer effektivt i ett integrerat 
system. Detta leder också till en positiv miljönytta för samtliga i systemet deltagande 
parter. Samarbetena ökar prestandan/effektiviteten och skapar också ett jämnare 
flöde av fjärrvärme både som mottagare och som leverantör av fjärrvärme. Avfall 
som går till deponi har minskat till följd av avfallsförbränning. 

o Loop, Värmevärden AB köper AB Karl Hedins spånavfall, vilket förbränns som 
biobränsle vilket gör att de kan minska på användandet av icke förnyelsebara 
bränslen. Samarbetena leder till att processers tidigare avfallsflöden eller spillvärme 
blir tillgång och inflöden i en annan process. 
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o Virtualise, har ej funnit tillämpbar. 
o Exchange, har ej funnit tillämpbar. 

 
I en jämförelse med de nyckelprinciper (Schulte, 2013) gav för cirkulära affärsmodeller så 
kan följande slutsatser dras: 
 

o En användning av förnybara energikällor i stället för utnyttjande av mineraler, olja, 
gas eller kol sker, men ej till fullo. Samarbetena leder till att Värmevärden och 
samarbetsparterna kan minimera användandet av sina oljepannor. 

o En maximering av energieffektiviteten sker för Värmevärdens verksamhet och genom 
deras affärsmodell, att finna dessa energieffektiviseringar och skapa lönsamhet ur 
dem, kan de skapa energieffektiviseringar för samarbetspartnerna. 

 
Värmevärden ABs affärsmodell kan anses vara av cirkulär modell då de uppfyller delar av 
ReSOLVE handlingsplanerna för en cirkulär affärsmodell. Detta till följd av att de genom 
affärsmodellen skapar industriella samarbeten, vilket leder till ett optimerat 
resursutnyttjande och en strävan efter att minimera användandet av fossila bränslen till 
förmån för användandet av biobränsle och spillvärme. Affärsmodellen bidrar även till att 
optimera resursernas nyttjandegrad och att förlänga livslängden på resurser genom att 
utnyttja processers tidigare avfallsflöden eller spillvärme som tillgångar och inflöden i en 
annan process. 
 
Fjärrvärmesystemet är en viktig faktor i energibolagens utnyttjandet av spillvärme, avfall och 
biobränslen. Utan ett utvecklat fjärrvärmesystem är det svårt att ta tillvara på den 
energi/värme som kan utvinnas från spillvärme på ett effektivt sätt. Fjärrvärmesystemet 
sätter Värmevärden i en position som en sammankopplande och optimerande länk mellan 
industrierna och samhället vilket skapar cirkulära möjligheter för inblandade parter. 
 

Syftet med denna uppsats var att utvärdera energibolagens funktion i samarbetet mellan 
energibolagen, industrin och samhället ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. Syftet var även 
att synliggöra incitamenten för samarbeten mellan parterna och utröna om samarbetet är av 
cirkulär modell. För att utröna detta gjordes en fallstudie med följande frågeställning: 
 

o Kan Värmevärden ABs affärsmodell anses vara av cirkulär modell?  

 
Denna studie visar på svårigheten med cirkulär ekonomi och slutna kretslopp. All industriell 
produktion kräver energi, att då helt och hållet sluta kretsloppet är i praktiken omöjligt. 
Användandet  av förnyelsebara energikällor är ett steg mot ett mer slutet kretslopp men 
inom denna bransch kommer kretsloppet aldrig helt att slutas. Begreppet cirkulär ekonomi 
och cirkulära affärsmodeller bör ses som ett mål i arbetet med resurseffektivitet, återvinning 
och hållbarhet. Att förlänga livslängden, öka utnyttjandegraden och nyttja annars outnyttjad 
energi och material bidrar positivt till det cirkulära kretsloppet. 
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6 Rekommendationer till vidare arbete 
 
Denna studie lyfter fram industriella samarbeten där drivande part kan ses agera efter en 
cirkulär affärsmodell. Framtida studier kan göras för att identifiera nya potentiella 
samarbeten med syfte att öka nyttjandegraden för resurser och produkter som leder till ett 
mer cirkulärt samhälle. Vidare studier på hur företag med tydlig linjär affärsmodell kan 
arbeta med att succesivt implementera mer cirkulära affärsmodeller utan förlorad 
lönsamhet kan också göras. 
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