Mynd frá: Oliver Degabriele

Hannað fyrir hringrásarhagkerfi | Bls. 1
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Heildartími:
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Undirbúningur:

Hagfræði, landafræði, umhverfiskerfi,
líffræði, félagsfræði, viðskipti,
borgaravitund, tæknihönnun

Opnaðu glærusýninguna Hannað fyrir
hringrásarhagkerfi

Markmið:
Að fræðast um fyrirtæki sem hafa
innleitt hugmyndafræði
hringrásarhagkerfisins
Að hanna vöru eða þjónustu sem
byggist á hringrásarhagkerfinu

Hafðu YouTube myndböndin Rethinking
Progress og From Consumer to User tilbúin
(bæði búin til af Ellen MacArthur
stofnuninni)
Prentaðu út dæmisögurnar í viðauka 1
eða hafðu vefslóðirnar tilbúnar til að
geta sýnt nemendum

120
mínútur

Aldursbil:

12-19
ára
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Röð kennslustunda
Kennslustundin er sú fyrsta í röð kennslustunda sem kynna fyrir nemendum aðra nálgun á virkni
hagkerfis og hvernig það gæti virkað, sbr. hringrásarhagkerfi. Þessi röð kennslustunda miðast við að
sýna á hvaða hátt hringrásarhagkerfi er frábrugðið hefðbundnum kerfum og farið er yfir efnahags-,
umhverfis- og félagslega kosti þessarar nýju nálgunar.
Þessi kennslustund er hluti af röð kennslustunda. Þær eru:
1. Endurskoðum algeng sjónarmið
2. Hringrásarhagkerfið
3. Áskorun takmarkaðra auðlinda
4. Hannað fyrir hringrásarhagkerfi (þessi kennslustund)
5. Hringrásarhagkerfið og nútíma landbúnaður

Þessi kennslustund er útbúin og lögð fram af Ellen MacArthur stofnuninni.
Tilgangur stofnunarinnar er að hraða fyrir umbreytingunni yfir í hringrásarhagkerfi.
Ellen MacArthur stofnunin vinnur með fyrirtækjum, yfirvöldum og fræðistofnunum í
að móta umgjörð hagkerfis sem í grunninn er styrkjandi og endurnýjandi.
Frekara kennsluefni um hringrásarhagkerfi má finna og hlaða niður án endurgjalds af
www.ellenmacarthurfoundation.org

Kynning
Nemendur voru kynntir fyrir hringrásarhagkerfinu í fyrri kennslustundum. Í þessari kennslustund eru nemendur
beðnir um að hanna sína eigin vöru eða þjónustu sem hæfir hringrásarhagkerfinu.
Nemendur geta unnið einir eða í hópum.

Dæmisögur

10-30
mín.

Notaðu glærurnar til stuðnings og lestu dæmisögurnar í viðauka 1 fyrir nemendur eða láttu nemendur
sjálfa kynna sér sögurnar á vefsíðu Ellen MacArthur stofnunarinnar:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/
Punktar fyrir kennara sem fylgja glærunum eru að finna í viðauka 2.

Verkefni - Myndbandið From Consumer to User (Frá neyslu yfir í notkun)
Þetta myndband (https://www.youtube.com/watch?v=Cd_isKtGaf8 - 3 mínútur) fjallar um hvernig við getum
fært okkur frá eignarhaldi á vörum yfir í aðgengi að vörum. Gætu nemendur nýtt sér þessa hugmynd sem
innblástur fyrir viðskiptalíkan sitt?

5

mín.
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40+
mín.

Verkefni - Hönnun á vöru eða þjónustu
Þær glærur sem eftir eru, frá
þjónustu sem passar inn í hringrásarhagkerfi.

undirbúa nemendur fyrir hönnun á vöru eða

Athugið: Hverju dæmi á glærunum fylgir spurning sem nemendur eiga að svara.
Aukaverkefni:
Það gæti verið sniðugt að fá nemendur til að kynna viðskiptahugmyndir sínar fyrir hópi af jafningjum eða kennurum.

10

Í lokin

mín.

Spurðu nemendur hvað þeir hafi lært af þessu verkefni. Notaðu hugsa-ræða-deila aðferðina til að safna svörum frá
öllum nemendum.

Hvað getum við gert strax?
Skrifa bréf til stjórnvalda/fulltrúa stjórnvalda í
okkar heimabyggð, útskýra hvernig
hringrásarhagkerfið getur hjálpað við að ná
heimsmarkmiðunum og spurja hvernig
þau/þeir eru að vinna að markmiði 12.
Gera 30 sekúndna myndband eða útbúa
veggspjald um hringrásarhagkerfið og hvernig
það tengist #Heimsmarkmiðin. Deila því á
facebook eða á Twitter undir
@theworldslesson @circulareconomy

Hvað getum við gert af meiri dýpt?
Til að fræðast meira, hafa meiri áhrif og vinna að
heimsmarkmiðunum, geta nemendur einnig tekið þátt
verkefnum í sinni heimabyggð.
Take Action
kennslustundar (á ensku)
www.globalgoals.org/worldslargestlesson, og finndu samtök,
efni og kennsluáætlanir til að koma þér af stað.
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Viðauki 1

Dæmisögurnar má finna á vefnum:
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/philips-and-turntoo
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/floow2-1
http://www.letote.com/

Eða hér að neðan:

Dæmisaga 1: Philips og Turntoo - lýsing seld sem þjónusta
Thomas Rau arkitekt fór í samvinnu við Philips til að geta keypt lýsingu í formi þjónustu. Útkoman
var lýsingarkerfi með snjallstýringu, sérhannað fyrir rýmið og á viðráðanlegu verði. Kerfið kallast
Pay-per-lux. Philips heldur yfirumsjón og stjórn yfir þeim vörum sem þeir framleiða sem gefur kost
á betra viðhaldi, endurbótum og endurheimt.
Samvinnuverkefni Philips og Turntoo sýnir vel það brautryðjendahlutverk sem líkön eins og
Pay-per-lux hafa og geta haft.
Á síðustu árum hafa orðið til þó nokkur ný viðskiptalíkön sem nýta umframgetu og framboð sem
finna má á mörgum iðnaðarsviðum. Fyrirtæki á borð við AirBnB og RelayRides nýta sér
umframframboð af rými og bílaeigendum og bjóða upp á samnýtingarþjónustu. Verkefnið sem
Thomas Rau og Philips unnu saman miðaði reyndar við að hanna út umframgetu frá upphafi með
því að selja lýsingu sem þjónustu.
Hugmyndin um þjónustumiðað hagkerfi (performance economy), sem Walter Stahel mótaði á 8.
áratugnum, snýst um mikilvægi þess að selja þjónustu í stað vöru. Með þeirri nálgun geta
framleiðendur haft meiri stjórn á þeim vörum sem þeir framleiða, sem og á orku og hráefnum, og
það gefur möguleika á betri viðhaldsþjónustu, endurbótum og endurheimt. Þetta er einnig
hagkvæmt fyrir viðskiptavinina þar sem þeir borga eingöngu fyrir þá þjónustu sem þeir þurfa á að
halda og nota. Eins fá þeir oft betri þjónustu almennt þar sem hagur framleiðandans er að bjóða
upp á vöru sem endist.
mínum í ákveðið marga
klukkutíma á ári. Ef þið haldið að ég þurfi lampa, rafmagn eða eitthvað annað

allt í fína.

Ég vil bara ekki þurfa að gera neitt í því sjálfur. Ég hef ekki áhuga á vörunni sjálfri, heldur
frammistöðu hennar. Ég vil kaupa lýsingu og e

Thomas Rau

Þegar Thomas Rau arkitekt kom til að innrétta skrifstofurými RAU Architects í Amsterdam reyndi
hann að gera það samkvæmt grunnhugmyndum þjónustumiðaðs hagkerfis. Þegar kom að lýsingu
vildi Rau ekki kaupa dýrt lýsingarkerfi sem hann þyrfti á endanum að skipta út og henda, heldur
vildi hann lýsinguna í formi þjónustu og eingöngu þá sem myndi nægja fyrir rýmið. RAU Architects
fór í samvinnu við Philips til að hanna kerfi sem gæti virkað innan þessa nýja hugsunarramma.
Philips endaði á að útbúa lýsingaráætlun sem nýtti sólarljós eins vel og hægt var til að forðast
umframmagn af orku og efni. Teymið vann með fyrirtækinu CasSombroek sem sá um
uppsetningu lýsingarinnar. LED ljósastæði voru notuð fyrir loftlýsingu og aðlöguð að mikilli lofthæð
í skrifstofurýminu. Stýrikerfi og skynjarar voru sameinaðir í eitt kerfi þannig að birtustigið jókst eða
minnkaði í samræmi við dagsljósið eða eftir hreyfingu í rýminu. Þetta var einnig gert til að halda
orkunotkun í algjöru lágmarki.
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Lokaniðurstaðan var sérhannað lýsingarkerfi með snjallstýringu sem hentaði rýminu vel og var á
viðráðanlegu verði fyrir viðskiptavininn. Með þessari tilfærslu frá einnar-sölu líkani yfir í Pay-perlux líkanið, þar sem Philips heldur eignarhaldi á efnunum, fá Rau Architects ennfremur viðhald,
þjónustu og möguleikann á að uppfæra eða breyta uppsetningunni. Að sama skapi getur
framleiðandinn tekið vöruna eða efnið til baka þegar þörf krefur.
Í kjölfarið á velgengni þessa fyrsta verkefnis, stofnaði Thomas Rau miðlunarvettvanginnTurntoo
sem meðhöndlar vörur sem aðföng og auðlindir, og auðveldar miðlun og stýringu á auðlindum á
milli framleiðanda, birgðasala og notanda. Eftir að hafa séð möguleikana sem felast í því að bjóða
upp á þjónustunýtni á þennan hátt er Philips að þróa viðskiptagrunn fyrir þetta líkan og að teikna
upp samninga sem byggjast á þessari hugmynd.
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Dæmisaga 2: FLOOW2
Samnýting eigna á milli fyrirtækja
FLOOW2 er fyrsta markaðssvæðið og miðlunarvettvangurinn fyrir fyrirtæki að deila sín á milli. Það
gerir fyrirtækjum og stofnunum kleift að deila umframgetu á útbúnaði, þekkingu og færni
starfsmanna. Hægt er að skrá sig sér að kostnaðarlausu en borga þarf áskriftargjald til að geta
auglýst útbúnað sinn á vefsíðunni. Þannig skapast tekjur fyrir FLOOW2.
Með því að gera þetta svona gagnsætt og framseljanlegt á markaðssvæði sínu auðveldar
FLOOW2 samnýtingu á umframgetu á útbúnaði fyrirtækja, sem og færni og þekkingu starfsfólks,
sem oft nýtist ekki til fullnustu. Markaðssvæðið er nú þegar starfshæft í mörgum löndum og eru
áætlanir um að starfsemin dreifist á heimsvísu.
Til eru mörg viðskiptalíkön sem byggjast á samvinnu í neyslu og nýtni, en aðaláhersla þeirra er
samnýting á jafningjagrunni og á milli neytenda sjálfra. FLOOW2 einblínir hins vegar á samnýtingu
meðal fyrirtækja á víðum vettvangi sviða, allt frá byggingariðnaði til heilbrigðisþjónustu.

óumflýjanlegt fyrir alla góða og ábyrgðarfulla frumkvöðla. Ekkert fyrirtæki í heiminum mun
geta verið án samnýtingu eigna. FLOOW2 er sjálfbært, fjárhagslega arðbært markaðssvæði
og styrkir félagslega samloðun milli fyrirtækja og fólks. Margþætt verðmætasköpun í sinni
Kim Tjoa, meðstofnandi
Samkvæmt FLOOW2 skapar markaðssvæðið þeirra ávinning fyrir fyrirtæki, þar sem þau geta
aukið tekjur sínar með því að auglýsa og leigja starfsfólk eða útbúnað sem þau hafa fjárfest í og
sem ekki er verið að nýta til fullnustu. Önnur fyrirtæki fá þarna aðgang að útbúnaði á leiguverði í
stað þess að þurfa að fjárfesta í og eiga hann sjálf.
Framfarir innan upplýsinga- og samskiptatækni og á sviði samfélagsmiðla hafa hjálpað við að
gera samvinnu og samnýtingu á þennan hátt framkvæmanlega og FLOOW2 hefur hannað
aðstæður sem gera fyrirtækjum kleift að hafa hag af þessari þróun. Lykillinn að farsæld
viðskiptalíkans sem snýst um samnýtingu er hversu vel það nær að sýna mögulegum
viðskiptavinum að það er jafn hentugt, eða hentugra, að hafa aðgang að útbúnaði en að eiga
vörurnar sjálfir. FLOOW2 hefur hannað viðskiptaviðmótið á markaðssvæðinu með þetta í huga.
Skráning á markaðssvæðið er gjaldfrjáls og notendur hafa aðgang að vefsvæði sem þeir geta
nýtt sér til skipulagningar eftir því sem útbúnaður er laus eða óskað er eftir honum. Í samvinnu við
önnur fyrirtæki er einnig boðið upp á aukaþjónustu á borð við könnun á lánstrausti, borgun á
netinu, leit að þjónustu við eignir og tryggingu. Þátttakendur borga áskrift til að geta auglýst
útbúnað sinn á markaðssvæðinu, sem skapar tekjur fyrir FLOOW2.
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Markaðssvæði FLOOW2 sýnir hvernig breyting getur orðið frá lóðrétta líkaninu sem áður var yfir í
leikmönnum kleift að vinna saman og eiga í viðskiptum í
stað þess að þurfa eingöngu að treysta á stærri birgðasala. FLOOW2 skapar þar að auki nýjan
vettvang og tækifæri fyrir fyrirtæki að komast inn á markaðinn. Nýstofnuð fyrirtæki sem hafa allt til
alls í að stunda viðskipti, nema þann útbúnað sem þau þurfa, geta komist hjá því að fjárfesta strax
í útbúnaði og nýtt sér þetta markaðssvæði í staðinn.
Til að miðlungs til stærri fyrirtæki nái að skipta yfir í líkan eins og FLOOW2 þarf hugarfarsbreyting
frá eignarhaldi yfir í aðgang að eiga sér stað. Samnýting eigna er nýtt viðskiptaferli innan flestra
fyrirtækja og krefst nýrrar nálgunar á hefðbundin viðskipti og innkaup. Til að auðvelda þessa
umbreytingu hefur FLOOW2 þróað 6 skref fyrir samnýtingu eigna:

Viðauki 1

Samnýting eigna: 6 skref
1. Berðu kennsl á fjárhagslega, félagslega og
sjálfbærnitengda möguleika.
2. Staðfestu stöðu á vannýttu starfsfólki og útbúnaði.
3. Mótaðu stefnu og útnefndu stjórnanda.
4. Athugaðu framboð og eftirspurn.
5. Notaðu markaðssvæði FLOOW2.
6. Tryggðu menningarlega ábyrgð í daglegum
viðskiptum.

FLOOW2

leik sem þau eru að taka þátt í. Samnýting eigna er viðbótar og verðmætaskapandi
viðskiptalíkan, þannig að fyrirtæki ættu að nálgast það sem slíkt og leggja í það þá vinnu
Kim Tjoa, meðstofnandi
Það er engin spurning að FLOOW2 er sundrandi viðskiptalíkan sem, vegna uppbyggingu þess,
hefur möguleikann á að þenjast út um allan heim og ná til ótal og fjölbreyttra vara og sviða.
Stofnendur FLOOW2 hafa haft þá forsjálni að þróa nálgun sem gerir þeim kleift að yfirstíga þær
fyrirstöður sem hafa hingað til komið í veg fyrir að fyrirtæki hafi getað verið í samvinnu og samnýtt
á þennan hátt.
Rannsókn fyrir þessa dæmisögu var unnin og skrifuð (að hluta) af Geraldine Brennan,
rannsakanda við Engineering and Physical Sciences Council, miðstöð skapandi framleiðslu í
sjálfbærum iðnaði, og við Imperial College í London, miðstöð stefnumótunar í umhverfismálum.
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Viðauki 2

Hægt er að hlaða niður glærum í pdf-formi á vefsíðu heimsins stærstu kennslustundar:
https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/
NÚMER
GLÆRU

PUNKTAR

1

Þessi glærusýning er útbúin til stuðnings við kennslustundina Hannað fyrir
hringrásarhagkerfi Hún er útbúin af Ellen MacArthur stofnuninni fyrir Heimsins
stærstu kennslustund.
Sjá www.ellenmacarthurfoundation.org

2

Við mælum með því að byrja á upprifjun á hringrásarhagkerfinu með því að horfa á
eftirfarandi myndband: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI

3

Þetta er alltaf gagnleg tilvitnun fyrir nemendur að lesa þegar þeir eru að spá í
hringrásarhagkerfi.

4

Þessi mynd er einfölduð útgáfa af hringrásarhagkerfinu: Iðnaðarkerfi sem snýst um
og byggist á endurheimt.
Spurðu nemendur hvað þeir sjái. Þetta eru tvær hringrásir mismunandi efna:
Lífræn hráefni eru búin til úr einhverju sem vex og sem á endanum getur sameinast
jarðveginum aftur (t.d. í moltu eða í gegnum loftfirrt niðurbrot) og bætt hann. Þetta
eru náttúruleg efni sem hægt er að losa sig við á öruggan hátt og þannig að
jarðvegurinn endurnýist. Þau mega því ekki innihalda nein eiturefni.
Ólífræn hráefni eru málmar, fjölliður, o.s.frv.. Þetta eru efni sem hönnuð eru til að
flæða stöðugt í háum gæðum í hringrás lokaðra iðnaðarkerfa.

5

6

Nánari upplýsingar eru að finna hér:
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/philips-and-turntoo
Annað hvort útskýrir þú dæmisögurnar fyrir nemendum eða þeir lesa þær sjálfir. Ef
þessar henta ekki þínum nemendum geturðu notað aðrar. Þú getur valið úr
mörgum dæmisögum á vefsíðu Ellen MacArthur stofnunarinnar
(www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies) eða þú þekkir kannski einhverja
sjáf/ur.
Í þessu líkani selur Philips Turntoo lúmen í stað þess að selja ljósastæði. Philips
borgar rafmagnsreikninginn, sem þýðir að það er í þeirra hag að útbúa eins skilvirkan
ljósabúnað og hægt er. Turntoo borgar gjald byggt á notkun sinni á lúmenum.
Nánari upplýsingar eru að finna hér:
http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/floow2-1
FLOOW2 bjóða fram umframgetu á vinnuvélum. Sumar vinnuvélar standa óhreyfðar um
helming af tímanum. Væri ekki kjörið að geta aflað tekna af vinnuvélum sem ekki eru í
notkun? FLOOW2 tengir iðjulausar vélar við fúsa notendur. Þetta er einskonar eBay
fyrir viðskiptavini sem vilja nota vinnuvél í stuttan tíma.

7

Nánari upplýsingar eru að finna hér: http://www.letote.com/
Með áskrift að Le Tote geturðu fengið föt fyrir virði allt að 200 bandarískra dollara í
hverjum mánuði. Þú átt ekki fötin en þú færð í staðinn tækifæri til að breyta stöðugt
klæðaburðinum þínum.

8

mögulega ekki eigendur á öllum okkar hlutum. Í staðinn notum við þá og skilum svo og
borgum áskriftargjald fyrir. https://www.youtube.com/watch?v=Cd_isKtGaf8 (lengd
rúmlega 3 mínútur)
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9

Næstu glærur geta gefið nemendum innblástur. Nokkur lykilatriði:
VARA passar inn í kerfi eða viðskiptalíkan sem hannað er þannig að efni
og orka sameinast í flæði. Til dæmis, fyrirtæki fær vöru skilað til sín svo
það geti notað hana/íhluti/efni úr henni aftur.... EÐA að varan er sameinuð
lífheiminum aftur á öruggan hátt, kannski með jarðgerð. Verkefnið þarf að
sýna hringrás þessa kerfis.
ÞJÓNUSTA getur verið eitthvað sem við notum en eigum ekki, eins og
leigubíll eða bíómyndir á Netflix.
Hér segjum við nemendum að þeir geti endurhannað hvað sem er. Fyrir suma
getur þó verið erfitt að hafa þetta mikið frelsi. Ef þú telur að svo sé, þá geturðu
gert breytingar á glærusýningunni og gefið nemendum afmarkaðra val. Það gæti
stuðlað að meiri sköpun hjá nemendum og auðveldað rannsóknarvinnu. Hér eru
dæmi um efnissvið (eingöngu tillögur):
Hreyfanleiki innan vistkerfa/ samskipti og skemmtun/ lifandi borgir/ fatnaður
og klæðaburður
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Mink

þrívíddarprentari fyrir andlitsfarða. Grace Choi, hönnuður Mink, sagði:

Spurning: Hvers vegna gæti þetta passað inn í hringrásarhagkerfi?
Líkleg svör:
Staðfæring framleiðslu; framleitt heima/í nálægri verslun frekar en í fjarlægu
landi. Sparar flutningskostnað og tíma.
Með þrívíddarprentun er dregið verulega úr úrgangi í framleiðsluferlinu.
Viðbætin aðferð byggir vöruna upp smám saman lag fyrir lag frekar en að
taka efni frá stærri heild, líkt og hefðbundin frádræg aðferð gerir.
Þrívíddarprentun gerir okkur kleift að sérsníða vörurnar okkar og gera
þær endingarmeiri.
11

Playstation netkerfi - þú hleður niður leikjum fyrir Playstation tölvuna þína án
þess að fá eiginlegan disk til að setja í hana.
Spurning: Hvers vegna gæti þetta passað inn í hringrásarhagkerfi?
Svar: Með því að gera fólki kleift að hlaða niður tölvuleikjum hætta þeir að vera
efnislegir hlutir (engar umbúðir sem fara til spillis, enginn vöruflutningur).
Svar: Þetta er fljótleg leið til að fá þær vörur sem þig langar í.

12

Puma InCycle íþróttaskór skór sem geta sameinast lífheiminum á öruggan hátt
þegar þeir henta ekki lengur til notkunar.
Spurning: Hvers vegna gæti þetta passað inn í hringrásarhagkerfi?
Svar: Úrgangurinn (skór sem ekki eru lengur í notkun) verða að næringu í næstu
umferð hringrásarinnar. Ekkert efni tapast í eftirvinnslunni. Það eru verðmæti í öllu.

13

Car2Go (í dag sameinað Share Now) gefur öll sömu þægindi og að eiga bíl (?),
án venjubundins aukakostnaðar.
Spurning: Hvers vegna gæti þetta passað inn í hringrásarhagkerfi?
Svar: Engin verðrýrnun, engin bifreiðaskoðun, mjög lítil áhætta.
Svar: Getur verið fljótvirkt og handhægt.
Svar: Bílarnir ganga fyrir rafmagni, sem hægt væri að framleiða með endurnýjanlegum
auðlindum.
Svar: Þú finnur og bókar bíla í borginni í gegnum app.
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[engir punktar]
[engir punktar]
[engir punktar]

Kennsluefni, myndbönd og greinar um annars konar hagkerfi eru að finna á vefsíðunni:
www.ellenmacarthurfoundation.org

