FAKTOR 10
Att bromsa resursflöden

För en hållbar utveckling

En sammanfattning av Faktor 10 som vill väcka
nyfikenhet, inspirera och skapa nytänkande.
HÄLLEFORS
Kommun

Vad är Faktor 10?
Den här broschyren vill guida dig genom tankarna och teorierna bakom begreppet Faktor 10.
Det handlar om miljö och om hållbarhet i kombination med bibehållet välstånd i en global värld
där du som företagare, organisation, institution, myndighet och person spelar en viktig roll.

”Hållbarhet når man genom marknadsmekanismer eller inte alls”
Enkelt uttryckt kan man beskriva teorin bakom Faktor 10 som en metod att göra innehållet i begreppet hållbar utveckling mätbart och förståeligt. Helt kort bygger idéerna
bakom Faktor 10 på att industriländerna måste minska sitt nuvarande resursuttag med
1/10 för att vi tillsammans ska kunna uppnå balans och hållbar utveckling på vår jord.
Sedan mitten av 1900-talet har jakten och konsumtionen av naturresurser ökat i allt snabbare takt i framförallt industriländerna. Idag grävs, skördas eller bränns jordens geologiska
och biologiska frukter i en svindlande takt i vår strävan efter... ett bättre liv? Men för vem
och för hur länge till?
I dagsläget konsumerar ca 20% av jordens befolkning 80% av dess resurser. Industriländernas ”slit och släng”-tradition har blivit ett tecken på framgång. Men vad händer när alltfler anammar vår livsstil och människorna i Kina, Indien, Indonesien, Brasilien och resten
av världen fordrar samma materiella standard som vi i västvärlden?
Svaret på den här frågan finns egentligen på framsidan av den här broschyren: vi behöver
MINST ett jordklot till med nya fräscha resurser. Eller så måste vi börja tänka i helt nya banor.

”Producera mer välfärd med mycket mindre naturresurser”
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Miljöteknikens utveckling
Allteftersom medvetenheten om riskerna med ohämmade miljöutsläpp har ökat har olika
tekniker utvecklats för att minska föroreningarna.
Under 1960-talet tog man till en tekniskt relativt billig åtgärd: utspädning. När dessa
åtgärder inte räckte till började man rena vid utsläppspunkten, s k End of Pipe. En typisk
sådan lösning betraktas t ex katalysatorn som i våra bilar.
Under 80-talet var det återvinning som gällde. Idag återvinns lite drygt 1 % av alla naturliga
resurser i omlopp till enorma kostnader!
Under 90-talet utvecklades ”renare produktionsmetoder”. Genom ändrade processflöden
lyckades man undvika kända föroreningar och minska energiåtgången. Men ofta ifrågasattes inte själva produkten eller teknologin på allvar. Lite tillspetsat skulle man kunna
säga att man försökte ”ekologisera” tekniska dinosaurier.
Så småningom har man börjat prata om miljöteknik i ett större helhetsperspektiv och om
en hållbar utveckling. Faktor 10 har utarbetats som en mätbar, nödvändig och kompromisslös målsättning för att kunna nå ekologisk stabilitet på vår planet. Fokus ligger på ett
drastiskt minskat införande av naturresurser (input) i vår produktion och nyckelordet är
avmaterialisering.
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Det som kommer ut
i form av ekologiska
och ekonomiska vinster

Faktor 10 och MIPS
Faktor 10 lanserades under 1990-talet av tyska Wuppertalinstitutet och innebär att vi i
västvärlden måste bli mycket mer effektiva i vår användning av naturens resurser för att
uppnå en hållbar utveckling.
Den tändande gnistan till detta arbete var framförallt den bristfälliga och alltmer spridda
uppfattningen att de ekologiska problemen var något som man tog hand om först när man
uppnått en tillräckligt god ekonomisk utveckling. Förutom att det klassiska miljöskyddet är
dyrt löser det bara specifika problem och är beroende av kontroll och lagstiftning.
Vi har bara ett lager för våra resurser här på jorden, naturen (ekosfären). Dessa naturliga
resurser kan sedan genom produktion av ett eller annat slag överföras till den s k teknosfären,
det av människan producerat, dvs vårt input i våra tjänster och processer. Men allt återförs
förr eller senare till moder jord i form av avfall på tippen eller som föroreningar i luft och
vatten. Ekologisk hållbarhet är av den anledningen starkt kopplat till vårt input: ju mindre
in desto mindre ut.
Input
Ekosfär

Teknosfär
Output

Förutom den påfrestning som ett stort utsläpp i naturen utgör är inte heller den takt som
industriländerna idag förbrukar naturens resurser på (vårt input) hållbar, utan skapar en
påtaglig instabilitet. För att nå en stabilitet måste istället förbrukningen globalt sett halveras,
vilket av rättviseskäl bör åstadkommas genom att industriländerna effektiviserar sina resursuttag med 90%, med bibehållen eller t o m bättre välfärd än idag. Eller annorlunda uttryckt,
producera mer välfärd med en tiondel av dagens resurser.
Faktor 10 = ett uttalat, långsiktigt mål för en hållbar utveckling
där resursuttagen i industriländerna är 1/10 av idag
MIPS är ett verktyg som gör det möjligt att på ett begripligt och enkelt sätt mäta och beskriva
de resurser som krävs för att producera en viss vara (eller tjänst). MIPS står för:
MIPS = Materialinförsel per nytta eller tjänst (MI/S)
Materialinförseln (MI) är varans eller tjänstens totala resurser (input) som förbrukats under
dess produktion, dess livstid inklusive dess eventuella återanvändning och/eller slutliga
avyttring (avfallshantering). MI-faktorn mäts i massenhet, t ex kg/kg eller t/t, och refereras
till som produktens ”ekologiska ryggsäck”.
MI-faktorn är en summa av fem olika kategorier av naturresurser: abiotiska (ej förnybara),
biotiska (förnybara), vatten, luft och jord (förflyttning av jord och berg för framtagning av
mineraler och grundämnen samt för produkter framtagna genom jord- och skogsbruk).
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Exempel på MI-faktorer för olika material (t/t producerat)
stål
koppar, primärt
aluminium, primärt
aluminium, sekundärt

abiotiska
6,97
500
85,38
3,45

biotiska
-

vatten
44,6
260
1378,6
60,9

luft
1,3
2,0
9,78
0,37

jord
-

”S” i MIPS står för tjänsteenhet, eller nyttan, som en produkt förväntas leverera under sin
livstid. Ökad nytta kan fås antingen genom ökad livslängd (med låg resurskonsumtion under
användning) eller genom multifunktion. Genom att definiera en huvudfunktion kan denna
relateras till ett visst pris eller ekologisk ryggsäck (MI) vilket ger en ökad möjlighet till relevanta jämförelser mellan produkter på ett helt annat sätt än idag.

Att minska MIPS
För att nå det övergripande målet Faktor 10 måste MIPS i snitt sänkas till 10% av dagens
värden. Detta kan ske antingen genom medvetna val av material, med lättare ekologiska
ryggsäckar (t ex återanvända metaller), eller genom att öka antalet tjänsteenheter S. Eller
en kombination av båda, som följande exempel illustrerar:
På en barnvagn bytte man ut aluminiumdelar mot stål och fick en avmaterialisering med
en faktor 4. Genom produktutveckling till en multifunktionell varuvagn ökade både användningsområden och livstid vilket resulterade i ett ytterligare minskat MIPS och ökat
resursutnyttjande med en faktor på drygt 10.
aluminium
mot stål

multi
-funktionell

MI
Faktor 4

S
Faktor >10

Ett annat exempel är våra bilar. Statistiken för det nuvarande transportmönstret för bilar i
storstäder är välkänt och ganska likartad: i snitt åker 95% av bilarna med en passagerare
i en hastighet av 20 km/h under ca 8% av dygnets timmar. Designen av en genomsnittlig
stadsbil är inte riktigt anpassad efter behovet! Genom att ta fram en tvåsitsig bil med
minskad vikt och öka passagerarantalet till i snitt 1,8 kan man uppnå en faktor på drygt 15,
dvs 1/15 av resurserna skulle behövas för att utföra samma typ av tjänst!
Med hjälp av MIPS kan man på detta sätt studera och jämföra olika typer av nyttomaskiner/
produkter och vilken belastning de utgör för naturen, dvs för oss själva i slutändan. Begrepp som ekoeffektivitet, där fokus ligger på själva produktionssektorn, kan ersättas av
ekointelligens, där ekointelligenta varor definieras som:

”Prismässigt konkurrenskraftiga tjänster och produkter som ger
maximalt möjlig nytta - enligt individuella konsumenters val - under
längsta möjliga tid, med ett minimum av naturresurser, energi, yttäckning
och spridning av miljöfarliga ämnen, från vaggan till graven.”
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Faktor 10 i ett större perspektiv
En viktig grundtanke bakom teorierna för Faktor 10 är att det riktigt stora hotet för vår
stabilitet på jorden inte är ”cigarettreklamen”, utan all den totala reklam som, tillsammans
med en icke-representativ prissättning, uppmuntrar till överkonsumtion av varor och därmed av naturresurser.
Idag värderas arbete mer än råvaror i de industrialiserade länderna. Det sparas i första
hand på arbetskraften som genom skattesystemet är relativt dyr medan naturresurserna i
sin tur är relativt billiga. Förutom arbetslöshet leder detta också till att prissättningen av en
vara egentligen inte speglar dess faktiska kostnad för en mer hållbar samhällsutveckling
för kommande generationer.
Dessa, i det här sammanhanget, skeva system och konsumtionsvanor kräver politiska
insatser som bl a styr över skatteintäkter från arbete till råvaror.
Det kan också komma att behövas insatser för att bromsa en kraftigt ökad konsumtion
som riskerar att bli följden av billigare produkter, producerade med mindre naturresurser,
som annars äter upp vinsterna av det ökade resursutnyttjandet, en s k Bumerangeffekt.
Det gäller att släppa kopplingen mellan ökad konsumtion
och ökat välstånd/välmående. En inte helt okomplicerad eller
okontroversiell uppgift, men fullt genomförbar med nya system
och annat ekonomiskt tänkande.

Faktor 10 och företagaren
Förändringar som förespås enligt teorierna bakom Faktor 10 ger både lättnader och nya
utmaningar för företagaren. En av de stora utmaningarna ligger i att tänka nytt när det gäller
”S” -service/nyttobegreppet i MIPS. Vad är den primära nyttan med produkten? Kan man
erbjuda samma nytta eller tjänst i en helt annan form? Kan man t ex hyra ut i stället för att
sälja och genom optimal service öka livslängd och antal användare för sin produkt? Kan
man sälja ren tvätt i stället för tvättmaskiner? Kyla i stället för kylskåp...
Med den föreslagna skatteväxlingen och en förväntad omläggning av miljöpolitiken kan bl a
följande fördelar förväntas för företagaren:
- ökat utrymme till nyanställningar
- nå miljömål utan begränsande och kostsamma lagar som bara löser specifika miljöproblem
- löna sig att tänka kvalitet och långsiktighet med utbyggda serviceenheter
- ökad trovärdighet bland anställda och kunder
- besparingar genom lägre råvarukostnader
- marknadsfördelar
- ökad kreativ miljö
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Faktor 10 och konsumenten
Idag är det inte självklart att miljömärkning ökar försäljningen. En del märken har blivit mindre
trovärdiga medan andra fortfarande, t ex KRAV-odlade produkter, fortfarande går att ta ut
ett betydligt högre pris för. Konsumenten söker trovärdighet och tydlighet.
Eftersom MIPS bygger på en produkts totala resursutnyttjande under hela dess livscykel
kommer en del av beräkningarna att kräva samarbete och informationsutbyte mellan olika
länder. Detta innebär också att MIPS får ett internationellt genombrott som kan skapa
likformighet och stor trovärdighet.
En märkning av konsumentvaror enligt MIPS ger konsumenterna två stora fördelar:
- ökad möjlighet att göra lätta ekologiska jämförelser
- genom ett skifte från inkomstrelaterade till resursrelaterade skatter skapa frihet att
bestämma sin egen skattebörda genom intelligenta inköp
kg
30
S2
MIP

Faktor 10 i praktiken
Än så länge finns Faktor 10 framförallt som en teoretisk produkt på det nationella och
internationella planet. Det har dock gjorts beräkningar enligt modeller som uppskattat
effekterna av två av de i sammanhanget intressanta politiska instrumenten:
1. Informations- och rådgivningskampanjer om fördelarna med ett minskat resursinförande
2. Införandet av skatt på naturresurser för att skifta skattebördan från arbete till råvara

Teckningar på Formens Hus
Magnus Silfverhielm

Resultatet visade bl a på en avmaterialisering på upp till 18% samt ett stort tillskott av nya
jobb, framförallt inom servicesektorn. Dessutom påvisades en löpande förbättring av
statens finanser som utkonkurrerar alla tidigare projektioner av andra ekonomiska reformer.

Det finns dock ett antal enskilda företag och kommuner i Europa som har börjat räkna
på och använda sig av ”ekologiska ryggsäcks”-data. I Hällefors kommun i Örebro län har
man antagit ett strategidokument för att arbeta utifrån Faktor 10 och MIPS. En utbildning
för kommunanställda har påbörjats och tanken är att utbilda även företagare, produktutvecklare och ingenjörer i Faktor 10 konceptet.
Ett exempel på praktisk tillämpning är Formens Hus, som efter kontakter med expertis
inom Faktor 10 projekterades om och kommer att bli ett av de första husen som blir
dokumenterat enligt Faktor 10.
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Den här broschyren är framtagen av Hällefors kommun
som ett led i att sprida information och kunskap om
tankarna och teorierna bakom konceptet Faktor 10, ett
definierat mål för ekologisk hållbarhet.
Innehållet i broschyren bygger på texter och bilder från
böcker skrivna av professor Friedrich Schmidt-Bleek,
upphovsman till Faktor 10 och MIPS.

Referenser på Internet:
www.novator.se/kretslopp/9805/faktor.html
www.hellefors.se/formenshus/starta.htm
www.hellefors.se/hellefors.htm
www.factor10-institute.org
www.factor10-institute.org/seiten/takedaaward.htm
www.factor10-institute.org/pdf/Mipsstory.pdf
www.wupperinst.org/Projekte/mipsonline/english.html
www.faktor10.at/Englisch/index_en.htm
www.takeda-foundation.jp/en/award/takeda/2001/recipient.html
Kontaktpersoner:
Roland Gustavsson, Bergslagens Kommunalteknik, Nora, Tfn: 0587-55 00 12
Friedrich Schmidt-Bleek, Factor 10 Institute, Frankrike, Tfn: +33 494 33 24 58
Lars Wieselgren, Formens Hus, Hällefors, Tfn 0591- 643 62

Text och grafisk formgivning: Ingrid Wieselgren, Liw Design

Här nedan finns namn och länkar som kan ge dig mer
information och praktisk handledning i hur du kan applicera Faktor 10 i din egen verksamhet och vardag.

