
Så gjorde vi!

Så kan cirkulär upphandling, gemensamma 
upprop och gröna överenskommelser driva 
hållbara affärer

Åsa Degerman, Essity 



Vi hjälper våra kunder att möta nya krav med 
innovativa lösningar
Vår innovationsresa

19-07-082

Kundernas utmaningar
och behov

Mål att 2030 ha bättre
lösningar med 33% lägre

miljöpåverkan

Partnerskap för cirkulära samarbeten



Tork PaperCircle®

19-07-083

Distributör Facility 
serviceföretag

Slutkund och
användare

Återvinnings-
partner

Kommunen 

Partnerskap för minskat avfall och maximerad resursanvändning

Minst

-40%
Koldioxidavtryck
jämfört med nuvarande 
avfallshanteringsalternativ*

* Resultat av en livscykelanalys (LCA) utförd av Essity Tork och 
verifierad av IVL, Miljöforskningsinstitutet, Ltd 2017, där de undvikna 
processerna har beaktats.



Vi arbetar med att förändra synsättet för att 
förändra affären 
Från avfall till resurs 

Avfall Resurs

Använda pappershanddukar Mjukpapper

Leverantör Partnerskap

Fokus på produkt Tjänst och hållbarhet

Egna mål Gemensamma mål

Från Till



Mölndalsmodellen

Mölndal stad: 
− hanterar brännbart avfall i egen regi i enlighet med det lagstadgade 

kommunala avfallsansvaret 
− hjälper oss att samla in pappershanddukar till förmån för ökad 

materialåtervinning och lämnar dem på bruket Lilla Edet istället för 
som idag skicka det till förbränning

− har utvecklat en specifik taxa för insamling och logistik där container 
och transport ingår (baserat på värdet på handduken)

− behöver inte ge dispens för varje enskild kund utan kan istället vara 
en del av en cirkulär samarbetsmodell

Med starka ambitioner om hållbarhet har samarbete mellan Mölndal Stad och Essity 
möjliggjort implementering av Tork PaperCircle. 

From sustainability to circularity19-07-085



Grön upphandling i praktiken

Ängelholms kommun genomför Tork PaperCircle®

på 3 skolor samt i stadshuset. 
 Målet för kommunen är att minska 

koldioxidutsläpp men också öka den allmänna 
medvetenheten för att minska klimatpåverkan

I partnerskap med Ängelholms kommun skapar vi förutsättningar för 
minskat klimatavtryck och ökad miljömedvetenhet

19-07-086

Det är mycket papper vi pratar om. Bara från Rönnegymnasiet 
och Toftaskolan kommer vi skicka 5 000 kg pappershanddukar 
till återvinning istället för att allt ska bli avfall

Pia Radil, lokalvårdschef på Ängelholms kommun

De utvalda skolorna är Rönnegymnasiet, Toftaskolan och Ekens förskola. Återvinningssystemet kommer också att införas på Ängelholms stadshus. 
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