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JURYNS MOTIVERING 
 
Vinnaren av Sustainergies Cup 2016 presenterar idéer som tar avstamp i relevant 

omvärldsanalys och träffar själva kärnan i konceptet cirkulär ekonomi – att resurser 

måste användas länge, ofta och av många. Vinnaren visar på god förståelse för 

Skandia Fastigheters mest centrala miljöaspekter, energi- och materialanvändning, 

och kopplar dessa till möjligheter som skapas för kärnaffären. Bland de föreslagna 

idéerna finner vi bland annat leasing av kontorsbelysning och en plattform som 

möjliggör återbruk - ett internt Blocket. Bidraget är ett strålande exempel på att 

innovation också kan handla om att cirkulera och återanvända redan beprövade 

idéer, för att sedan fokusera på genomförbarheten i Skandia Fastigheters specifika 

affärskontext. Vinnaren sluter cirkeln med bidraget: “A practical implementation for 

a circular future”. 

 

A PRACTICAL IMPLEMENTATION FOR A CIRCULAR FUTURE 

Sebastian Holmström 

Sebastian är en masterstudent som studerar internationellt företagande vid Umeå Universitet. Han 

brinner för både miljön och fotboll. Sebastian uttrycker sin passion för miljön genom att arbeta mot att 

generera noll avfall och han är nära sitt mål. Att det existerar ett egenvärde för företag att utveckla 

hållbara företagsmodeller, speciellt cirkulära sådana, är en övertygelse Sebastian bär på. Hans 

motivation drivs av att reducera den kognitiva dissonans samhörande med det sätt som dagens 

samhälle utnyttjar naturen. 

 

”A Practical Implementation for a Circular Future” är precis vad 

titeln beskriver – ett smörgåsbord av idéer som Skandia Fastigheter 

kan implementera idag. Sebastian föreslår ett flertal förbättringar 

och tjänster som är beprövade av utländska företag eller i en 

annan kontext, men som inte adopterats i Sverige ännu. Exempel 

på lösningar är en leasingtjänst av ljus istället för försäljning av 

glödlampor, eller ett internt Blocket där använt material läggs upp 

för försäljning. Bidraget visar på djup förståelse för 

fastighetsbranschens utmaningar kopplade till ombyggnation när 

nya kunder flyttar in i fastigheter. 
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