– Hva skal til for å utvikle en
konkurransedyktig ombruksøkonomi?

Preben Carlsen
Grunnlegger og daglig leder
Tlf 906 83 044
E-post: preben@gogood.no

DAGENS AGENDA
KL 9.00–09.50: FOREDRAG
Ombruksinnovasjon i praksis
KL. 09.50-09.55: BENSTREKK
KL 09.55-10.40: GRUPPEARBEID
Hva kan dere gjøre for å bidra til å utvikle
en konkurransedyktig sirkulærøkonomi?
KL. 10.40-11.00: PRESENTASJON
Gruppene deler sine perspektiver i plenum.

OMBRUKSINNOVASJON I PRAKSIS
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Forbruksøkonomien er
den viktigste driveren av:
KLIMAENDRINGER
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ULIKHETER

OVERFORBRUK ER ET ENORMT PROBLEM.
POTENSIALET FOR NYE LØSNINGER ER GIGANTISK.

2,4%

Andelen materialer som ble ombrukt etter
førstegangs bruk i 2019. Globalt er tallet 8.6%.

97,6%

Andelen materialer som ble kastet etter
førstegangs bruk i 2019. Globalt er tallet 91,4%.

1800MRD

Verdiskapingspotensialet i EU innen 2030.
Kan halvere CO2-utslipp og skape 3-5 millioner nye arbeidsplasser i Europa.

SKIFTET TIL OMBRUKSØKONOMIEN ER I GANG.
MYNDIGHETENE TAR GREP
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NASJONAL STRATEGI
• Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi lagt frem
• Oslo med tiltaksplan for å redusere forbruk
• Nye veiledere for sirkulære anskaﬀelser lansert

FOLK ØNSKER DET

MEN:
OVERGANGEN LAR
VENTE PÅ SEG.

FOLKELIG ENGASJEMENT
2020: Tesla produserer biler i
• Klima- og miljøsaken var den viktigste
helautomatisert
ved forrige valg
produksjonslinjer
• Ungdomsopprøret mot klima har endret samtalen

FORBRUKERMAKTEN TILTAR I STYRKE
• Forbrukere etterspør bærekraft
• Ombruk er det flest er sikre på at er bærekraftig
• 8 av 10 ønsker å velge ombruk oftere

HVA MÅ TIL FOR Å SKAPE ET SYSTEMSKIFTE?
– Å utvikle en konkurransedyktig økonomi er komplekst og krever samarbeid på tvers av både bransjer og sektorer

FORBRUKSØKONOMIEN
1. Etablert forretningspraksis

2. Dagens politiske og finansielle modeller

3. Bruk og kast-mentalitet

Kortsiktig
profitt

Masseproduksjon

Lineære
verdikjeder

Produktsalg

Konkurranse

Forbrukslån

Vekstpolitikk

Massemarkedsføring

Varig verdiskaping

Livsløpsdesign

Ombruksverdikjeder

Tjenesteleveranser

Nye
partnerskap

Ombruksfinansiering

Bærekraftig
politikk

Kommunikasjon

1. Bransjetransformasjon

OMBRUKSØKONOMIEN

2. Nye rammevilkår

Forbrukeratferd

Ombrukeratferd

3. Ta vare på-mentalitet

KORTSIKTIG PROFITT

Økonomisk lønnsomhet er driveren for suksess. Det
er aksept for at virksomheten har negative
konsekvenser for ansatte, samfunn eller miljø. Fokus
på å redusere negativ påvirkning.

VARIG VERDISKAPING

Bærekraftig utvikling som bærende prinsipp. Suksess
måles i form av verdiskaping for kunder, samfunn,
miljø og eiere. Fokus på å bidra positivt på alle
områder.

MASSEPRODUKSJON

Produkter lages for å selges billig og i stort volum. De
skal byttes ut ofte, så kvalitet og levetid er
underordnet. Målet er å selge ett produkt til så mange
som overhodet mulig på kortest mulig tid.

LIVSLØPSDESIGN

Produkter lages for fleksibel bruk og personlig
tilpasning. Designet for å leve lenge med kvalitet og
reparerbarhet i kjernen. Målet er å levere løsninger som
skaper sterke og varige kunderelasjoner.
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Utviklet for produksjon av varer laget av regenererte og
brukte materialer. Inkluderer ombruk, vedlikehold og
reparasjon. Lokalt produsert med fornybar energi og
gode arbeidsvilkår.

PRODUKTSALG

Salg av enkeltprodukter til kunder som kjøper og eier
dem – uansett hvor lite de bruker dem. Systemer for
ressursutnyttelse, vedlikehold, reparasjon og ombruk
eksisterer ikke.

TJENESTELEVERANSER

Utvikling av helhetlige tjenester til kunder som får
tilgang til alt de trenger når de trenger det. Tilbys
gjennom leie, deling og abonnement med system for
ressursutnyttelse og ombruk inkludert.

MASSEMARKEDSFØRING

KUNDEDIALOG
Den store
strammedagen

Målet er å overtale massene til å kjøpe nytt oftest
mulig. Hyppige sesong- og trendskifter, marginale
produktinnovasjoner, «crazy offers» og kynisk bruk av
persondata får folk til å kjøpe mer enn de trenger.

Målet er forstå kundebehov for å utvikle relasjonen.
Personlig kundedialog og -opplevelser, kunnskapsdeling og opplæring er sentralt. Får nye kunder ved
å fortelle om hva man gjør og anbefalinger fra andre.

KONKURRANSE

Individuelle selskaper i separate bransjer leverer på
deler av et behov. Lavest mulig pris for et produkt er
sentralt. Kjøper-leverandør-relasjon preger dialogen og
gir sjelden verdiøkende tjenester.

PARTNERSKAP

Samarbeid på tvers av selskaper og bransjer for å
levere helhetlige løsninger på et behov. Likestilte
partnerrelasjoner med felles mål om kontinuerlig
forbedring over tid gir grobunn for ny innovasjon.

FORBRUKSLÅN

OMBRUKSFINANSIERING

FORBRUKERE

OMBRUKERE

Finansering av forbruk gjennom kredittkort og
forbrukslån stiller ingen krav til sikkerhet og har
skyhøye renter. Fører mange tusen nordmenn rett inn
i luksusfella hvert år.

Abonnement som betalingsmodell gir kunder tilgang til
det de trenger når de trenger det mye billigere enn ved
å kjøpe alt hver gang – uten gjeldsøkning,
rentekostnader eller bindingstid.

VEKSTPOLITIKK

Tradisjonell politisk tilnærming med kortsiktig
økonomisk vekst som dominerende mål uten
tilstrekkelig fokus på menneskers livskvalitet,
natur og miljø.

BÆREKRAFTIG POLITIKK

Nytt politisk rammeverk som måler, sammenligner og
styrer etter alle viktige indikatorer for velvære: sosial
kapital, menneskelig kapital, naturlig kapital og
finansiell kapital.

FORBRUKERATFERD

Liten forståelse for hva man skal gjøre med ting når man
er ferdig med dem. Bruk og kast er regelen. Ombruk,
vedlikehold og reparasjon er unntaket. Søppelsorterer
for samvittighetens skyld.

OMBRUKERATFERD

Stor forståelse for viktigheten av å ta vare på ting så
de får et varig liv. Har tilgang til verktøy som gjør
ombruk, vedlikehold og reparasjon enklere enn å kjøpe
nytt – og bruker dem med glede.

VÅRT BIDRAG

AMBISJONEN

VI SKAL UTVIKLE EN OMBRUKSØKONOMI
SOM UTKONKURERER FORBRUKSØKONOMIEN

Med teknologi som verktøy
lager vi løsninger som
bekjemper overforbruk i
samarbeid med andre.

VI JOBBER FOR Å
AKSELERERE SKIFTET TIL EN
BÆREKRAFTIG ØKONOMI

Innovasjons- og
rådgivningsmiljø;
strategi, forretningsutvikling og
posisjonering.

OMBRUKSTECH-STACK

Vi bruker egne erfaringer, kunnskap og metodikk som
rådgivere for selskaper som vil utvikle seg i bærekraftig
retning.
Sammen identifiserer vi nye forretningsområder og
partnerskap, designer produkter og tjenester og utvikler
selskaper og merkevarer som driver verden i riktig retning.

Open source kodebase og produktutviklingsmiljø

SIRKULÆRE
START UPS
Nye selskaper som bruker teknologi
for å utvikle en konkurransedyktig
ombruksøkonomi

GOOD
VENTURES
Investeringsnettverk; start- og
matchingkapital til ombruksstartups i tidlig fase.

THE
BASICS
Mediehus for konstruktiv journalistikk
med bærekraftsmålene til FN som
redaksjonsplakat.

THE MISSING LINK:

KONKURRANSEDYKTIGE BÆREKRAFTIGE LØSNINGER
HVA KUNDEN ØNSKER

REALITETEN I DAG

HVA NÆRINGSLIVET KLARER

Kvalitet, pris og bærekraftig – velg 2

Kvalitet
Pris
Bærekraft

Nye
forbruksvarer
Kvalitet

Brukte
varer
Kvalitet

Nytt og
bærekraftig
Kvalitet

Pris

Pris

Pris

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft

I mangel på gode alternativ velger de fleste
forbruksvarer som er Bra (nok) og Billig.
Det går på bekostning av Bærekraftige alternativer.

Forstår alvoret
Ønsker å gjøre noe med det
Får det ikke til:
•
•
•
•

Stuck i forbruksparadigmet
Medfører ny forretningsmodell
Truer dagens topplinje
Krever omstilling

TILNÆRMING

METODIKK FOR Å UTVIKLE LØSNINGER SOM BÅDE
LEVERER PÅ KVALITET, PRIS OG BÆREKRAFT
LØSNINGSBEHOV

KRAVSPEKK

BEDRE
Høyere kvalitet enn
forbruksvarer

Kvalitetsprodukter

Tidløse nye og brukte
kvalitetsprodukter,
designet for lang
levetid, laget av
slitesterke materialer
som er lett å ta vare
på.
LØSNINGSELEMENTER

ENKELT

KOMPLETT

Ende-til-ende:
friksjonsfritt

Fra enkeltprodukt til
helhetlig løsning

Ende-til-endeleveranser

Tar ut all friksjon i
prosessen og gjør
veien fra behov til
løsning enkel og
behagelig for
kundene.

Ombruksoptimalisert
designsystem

Digital
ombruksplass

Ombruksoptimaliserte
produkter

Inventarsystem

Registreringssystem

BÆREKRAFT

PRIS

KVALITET

Helhetlige
løsninger

Fra salg av enkeltprodukter til å løse
reelle kundebehov
ved å sette sammen
produkter til
helhetlige
løsninger.
Behovsanalyse og
anbefalingsverktøy

BILLIG

TILVIRKING

Minst like rimelig
som forbruksvarer

Bærekraftig
produsert

Leie, ikke eie

Demokratiserer tilgang
til kvalitet og
bærekraft med faste,
lave priser og
fleksibilitet til å
oppgradere uten store
ekstrakostnader.

Ombrukssertifisering

Produkter av høy
kvalitet designet for
ombruk, laget av
bærekraftige
materialer og
produsert uten særlig
forurensing.

LEVETID
Bærekraftig
livsløp

Ombruk
inkludert

Ombrukssystem med
tjenestetilbud og
infrastruktur som
sørger for at produkter
varer og brukes lengst
mulig.

0 WASTE
Materialutnyttelse
og resirkulering

Resirkulert

Prosesser og
partnerskap som
sørger for at alt
materiale på alle
produkter blir
maksimalt resirkulert.

Abonnementsmodell

Bærekraftsrapportering

Ombrukskalkulator

Regenerative
materialstrømmer

Produsentfinansiering

Ombruksscoringsmetodikk

Vedlikeholds- og
reparasjonsplanlegger

Moderne
ombrukshuber

Forsikringsordning
utleie av produkter

Bildegjenkjenning
av brukte produkter

UNDERLIGGENDE LØSNING

OPEN SOURCE OMBRUKSTEKNOLOGI
KRAVSPEKK

BEDRE

ENKELT

KOMPLETT

BILLIG

TILVIRKING

LEVETID
BÆREKRAFT

0 WASTE

Ende-til-ende tech-stack for ombruksløsninger i industriell skala
LØSNINGSBESKRIVELSE

«Jeg har
et behov»

KANAL
• Gogood.no
• Partnersalg
• Forhandlere

Kundegrensesnitt

LØSNINGSSUPPLY

LØSNING

• Prekvalifisering:
• Nytt og bærekraftig
• «Brukt som nytt»

• Behovs- og stilforståelse
• Skreddersøm
• Helhetlig løsning

Digital
ombruksplass

Behovsanalyse og
anbefalingsverktøy

ANSKAFFELSE
• Leie (og kjøp)
• Transport
• Installasjon

Abonnementsmodell

Digital infrastruktur
for verdikjeden

Ombruksoptimalisert
designsystem

Registreringssystem

Data / analyse

Ombruksscoringsmetodikk

Bildegjenkjenning
av brukte produkter

Partnerskap

Ombruksoptimaliserte
produkter

ANVENDELSE
• Oversikt og kontroll
• Vedlikehold/reparasjon
• Fleksibel oppdatering

Inventarsystem

AVHENDING
• Ombruk
• Salg
• Resirkulering

Digital
ombruksplass

Bærekraftsrapportering

LØSNINGSELEMENTER

Produsentfinansiering

Forsikringsordning
utleie av produkter

Vedlikeholds- og
reparasjonsplanlegger

Moderne
ombrukshuber

Ombrukskalkulator

Regenerative
materialstrømmer

PROBLEMENE VI JOBBER MED

FORBRUKSØKONOMIEN HAR MANGE NEGATIVE EFFEKTER
MØBELPROBLEMET

SPORTSPROBLEMET

HYTTEPROBLEMET

Norske bedrifter kaster 140.000 tonn

1 av 3 foreldre har tatt barna sine

Vi raserer 7 mill kvm natur for å bygge

kontormøbler i året.

ut av en idrett fordi den er for dyr.

5000-7000 nye hytter i Norge hvert år.

VÅRE LØSNINGER
GOOD WORK

GOOD SPORTS

OPEN SOURCE OMBRUKS-TECH

PAKT

VÅRT FØRSTE PRODUKT

GOOD WORK: HELHETLIG KONTORINNREDNING
LEVERT SOM EN TJENESTE MED OMBRUK INKLUDERT

1. Fortell oss hva
du trenger

Kartlegging av funksjonelle og emosjonelle
behov, stilforståelse og analyse av
ombrukspotensial i eksisterende møbler og
behovet for nytt interiør.

2. Velg bærekraftige
møbler

Anskaffelse av kvalitetsmøbler. Vi kombinerer
nye bærekraftig produserte møbler som er
designet for ombruk og brukte som holder
«god som ny»-standard.

3. Få skreddersydde
løsninger

Ombruksoptimaliserte interiørløsninger som
er satt sammen for virksomhetens behov, av
ombrukbare møbler. Løsningene blir levert,
montert og installert av fagfolk.

4. Innbytte og ombruk
– ett klikk unna

Ombrukssystem som gjør det enkelt å
vedlikeholde møbler og gir fleksibilitet til å
bytte ut og oppdatere interiørløsninger, når
behovene på arbeidsplassen endrer seg.

DYPDYKK

KUNDEGRENSESNITTET
KUNDEFASER

1. LØSNING

2. ANSKAFFELSE

3. ANVENDELSE

4. AVHENDING

LØSNINGSELEMENTER

1. Stil-, behovsmatcher og anbefalingsverktøy
Verktøy som setter sammen produkter til helhetlige løsninger
tilpasset dine behov: romstørrelse, funksjon, møbeltype, stil m.m.

2. Registrerings- og inventarsystem
Gir oversikt og kontroll over produkter,
hvor de befinner seg og miljøregnskap.

3. Digital ombruksplass
Bestilling av ombrukstjenester og
innbytte av eksisterende produkter.

DYPDYKK

OMBRUKSVERDIKJEDEN
PROSESSBESKRIVELSE

1. MOTTAK

2. OMBRUKSVURDERING

3. OMBRUKSTJENESTER

Digital
infrastruktur

LØSNINGSELEMENTER

1. Registreringsystem
Gjenstandsidentifisering, evaluering
og merking av produkter

2. Ombrukskalkulator
Vedlikeholdsveiledning, info om
materialer og design mm.
Sorteringsstasjon:

Mottak 1:

«Brukt til nytt»
Fysisk
infrastruktur

Mottak 2:

«Innbytte til
vedlikehold»

Ombrukskvalifisering
Registrering:

Ombruk:

Nytt liv
Demontering:

Delelager

3.A Prosessplanlegger for ombruk
Oversikt over innkommende
produkter, lagerstatus, kapasitet mm.

3.B Miljø- og klimaregnskap
Innsikt til produsenter og partnere
som hjelper dem å bli bedre.

OMBRUKSLINJER:

1. Rens og vedlikehold

Automatisert

2. Reparasjon og restaurering
3. Rekondisjonering og redesign

Ombrukssystem

Tekstil
Avhending:

Resirkulering

Tre

Metall

Mellomlager

Innbytte/retur

Frakt:

Frakt:

Kundeleveranse
Mekanisk

Retur:

Transport

DYPDYKK

PARTNERSKAP
PARTNERENS
BIDRAG

PRODUKTSORTIMENT

TRANSPORT OG
MONTERING

NYE
KVALITETSVARER

REGISTRERING,
FLYTTING
OG MONTERING

OMBRUKSTJENESTER

OMBRUKSHUB OG
MELLOMLAGRING

REKONDISJONERING

UTVIKLING AV
FYSISK
OMBRUKSHUB

BRUKTE
KVALITETSVARER

REPARASJON

OMBRUKSHUB
FOR PRIVATPERSONER

BRUKT TIL
OPPGRADERING

REDESIGN

ÅNYO

TILHØRENDE
PRODUKTER

RESIRKULERING
AV MATERIALER

UTVIKLING OG
KOMMERSIALISERING

HÅNDTERING AV
MATERIALER

OMBRUKSKALKUERING

OMBRUKSFINANSIERING

SALG

LÆRING

FIRE VESENTLIGE
BARRIERER FOR SKALERING
1. Lover og reguleringer er designet for å stimulere til
forbruksvekst.
2. Infrastruktur for storskala ombruk eksisterer ikke.
3. Produsentfinansiering for å muliggjøre overgangen til
leie- og abonnementsmodeller finnes ikke.
4. Kundene mangler kunnskap og
verktøy til å ta bærekraftige valg.

SUKSESSFAKTOR

ØKT ETTERSPØRSEL SKAPER EFFEKTIVE
ENDRINGER BAKOVER I VERDIKJEDEN.

INNSAMLER
• Friksjon/ekstra jobb
• Få incentiver
• Lite info om hva
materialer brukes til

MATERIALPRODUSENT
• Investeringsbehov
• Kostbare prosesser
• Lavt volum

PRODUSENT

FORHANDLER

• Finansieringsbehov
• Ingen incentiver
• Kostbare prosesser

• Dårlig tilgjengelighet
• Lineær salgsmodell
• Kortsiktige incentiver

KUNDE
• Lav bevissthet
• Vanskelig å velge
•

bærekraftig
Høy pris

BENSTREKK:

DERE MÅ VÆRE TILBAKE PÅ
PLASSENE DERES OM 5 MINUTTER.

GRUPPEARBEID

VI HAR EN STRAM TIDSPLAN.
BRUK TIDEN GODT!
GRUPPEARBEID:
Kl. 10.10-10.45
PRESENTASJON:
Kl. 10.45-11.00

DERE VELGER EN SJEF PER GRUPPE:
Sjefen har følgende ansvar:
1.

Sørge for at gruppa holder tempo i diskusjonene ved å drive
diskusjonene fremover dere står fast.

2. Bidra til at gruppa fokuserer på løsninger – og ikke henger seg
opp i problemer.
3. Presentere det viktigste gruppa kommer frem til i plenum
(muntlig på 2,5 minutter).

HELHETLIG TILNÆRMING TIL BÆREKRAFTIG INNOVASJON

STEG FOR STEG MOT BÆREKRAFTIG UTVIKLING
6. Forretningsmodeller

Virksomhetens DNA som definerer hvordan man skaper bærekraftige
verdier for kundene på måter som gir sterkere konkurransefordeler.

5. Produktportefølje

Utfasing av eksisterende miljøbelastende produkter og innfasing av rene,
innovative, opp-sirkulerte og ombrukbare produkter og tjenester.

KOMPLEKSITET

4. Drift

Omlegging til en bærekraftig verdikjede – hele veien fra
produksjon til bruk, ombruk, avhending og resirkulering.

3.Grønne innkjøp

2. Husrengjøring

1. Utvendig

BÆREKRAFTSEFFEKT

Bevisst bruk av innkjøpsmakt for å stimulere
utviklingen av bærekraftige produkter og tjenester.
Opprydning i hygienefaktorer internt, som forbedringer i bygningsmasse,
kontordrift, smart forvaltning og ombruk av egne eiendeler mm.
Aktiviteter i virksomhetens randsone mot omverden (deltakelse i
bransjeorganisasjoner, kvotekjøp, samfunnssponsorater osv)

Ytre faktorer
* Bærekraftstrappen er utviklet av Per Espen Stoknes

ORGANISASJON

Indre faktorer

OPPGAVE:

Hvordan kan BAE-næringen bruke innkjøpsmusklene sine
til å stimulere utviklingen av nye og sirkulære løsninger?
– Dere velger selv om dere vil jobbe generelt eller ta utgangspunkt i ett eller flere konkrete case-eksempler.
Arbeidsverktøy:

Tusen takk for innsatsen.
Vi bøyer oss i støvet!

