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«Dagens
produkter er
morgendagens
råvarer
til gårsdagens
råvarepriser.»
Walter R. Stahel
Grunnlegger og direktør for  
Product-Life Institute, Genève
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FORORD

I denne brosjyren beskrives sirkulærøkonomien og det store økonomiske potensialet den tilbyr. Den 
ser på hvordan modellen kan integreres i livssyklusen til teknologiprodukter, og noen av de praktiske 
utfordringene som må overvinnes.  
 
Avslutningsvis fremlegges 3stepITs tjenester for livssyklusadministrasjon av teknologi tilbyr, fra et 
sirkulærøkonomisk perspektiv.

Ved å ta til orde for en overgang fra «utvinning, produksjon, bruk og avhending» til «utvinning,  
produksjon, bruk og gjenbruk» gir sirkulærøkonomien løfter om betydelige reduksjoner i  
materialkostnader samt positive  BNP-bidrag med gjentakende effekt. Men selv om potensialet i 
sirkulærøkonomien er enormt, har det så langt vært utfordrende å realisere. I dag er for eksempel 
innsamlingsgraden for brukt teknologi bare rundt 50 prosent, mens gjenbruksgraden ligger under 
fem prosent. For at mer utstyr skal kunne gjenbrukes eller resirkuleres, må innsamlingsgraden opp.

Argumentet bak teknologileasing har alltid vært å gjøre det mulig for kunder å skaffe utstyret de 
trenger, uten å belaste likviditeten. Med leasing er det mulig å gjøre planlagte teknologi- 
investeringer selv om budsjettet er stramt eller helt oppbrukt. I tillegg tilbyr enkelte leasingselskaper 
integrerte eller tilknyttede tjenester som kan bidra til å øke IT-servicenivået, og, siden  
leasingselskapet kanskje vil eie utstyret ved slutten av leasingavtalen, har de insentiver for å  
forbedre virksomhetens bærekraft.
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SIRKULÆRØKONOMIEN:
EN MULIGHET FOR ALLE 

Sirkulærøkonomien beskriver en overgang fra «utvinning, produksjon, bruk og avhending» til  
«utvinning, produksjon, bruk, gjenbruk, ombruk og resirkulering», en økonomisk modell der  
produktene er laget og optimalisert for gjentatte runder med demontering og gjenbruk. Den har som 
mål å formode til restaurering, i stedet for avhending. Figur 1 viser produksjonsflyten i en sirkulær 
økonomi.

Potensialet til sirkulærøkonomien er oppsiktsvekkende. Her er bare noen av fordelene, som beskrevet 
i en rapport fra Verdens Økonomiske Forum (1):

Betydelige materialrelaterte nettobesparelser i  
bransjer for komplekse produkter med mellomlang  
levetid, på rundt 20 prosent. Dette tilsvarer en  
besparelse med gjentatt effekt, på nesten fire prosent 
av BNP.

Materialrelaterte nettobesparelser på 21,9 prosent i  
bransjen for raske forbruksvarer (FMCG), noe som  
tilsvarer en besparelse på 1,1% av BNP – med gjentatt 
effekt

Andre fordeler er redusert forsyningsrisiko for råvarer, mer innovasjon gjennom utvikling av nye  
tilpassede produkter og  prosesser, og nye jobber i fremvoksende bransjer knyttet til reproduksjon, 
ombruk og gjenvinning. I et nyttig sammendrag (2) spør Verdens Økonomiske Forum om dette er den 
største økonomiske revolusjonen siden den industrielle revolusjonen. 
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Ved bruk av en annen metodologi  
anslår EU at besparelser på åtte prosent 
av samlet omsetning finnes lett  
tilgjengelig, men ikke er blitt realisert 
ennå (3).  Avfallsforebygging,  
miljødesign, gjenbruk og lignende tiltak 
kan gi netto besparelser på 600  
milliarder euro for bedrifter i EU  
(tilsvarende åtte prosent av den samlede 
årlige omsetningen), og samtidig  
redusere de totale årlige klimagass- 
utslippene med 2–4 prosent.

I rapporten trekker EU frem  
smarttelefoner som et eksempel, og 
antyder at kostnaden for å reprodusere 
disse enhetene kunne blitt halvert  
dersom de var enklere å ta fra  
hverandre. Hvis 95 prosent av  
mobiltelefonene ble samlet inn, kunne 
dette gitt produsentene mer enn  
1 milliard euro i årlige reduserte  
materialkostnader. 
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FIGUR 1:  MATERIALFLYT I SIRKULÆRØKONOMIEN

KILDE: Based on Towards the Circular Economy1  

I en optimistisk analyse spår Accenture(4) at sirkulærøkonomisk aktivitet vil skape økonomisk 
produksjon til en verdi av USD 4,5 billioner, innen 2030. De ser fem forretningsmodeller som leverer i 
henhold til sirkulærøkonomiens fulle potensial:

Uansett hvilket anslag du ser på, er det tydelig at potensialet er enormt. Men frem til nå har fordelene 
vært vanskelige å oppnå. Sirkulærøkonomien kan etter hvert bli den største økonomiske  
revolusjonen på hundrevis av år, men vi har bare så vidt begynt å skrape overflaten.
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BEHOVET
FOR BEDRE INNSAMLING 

Gjenbruk må begynne med systematisk innsamling. For å se optimistisk på innsamlingsgraden i dag, 
finnes det et stort potensiale for å gjøre ting bedre. Går man videre til resirkulering og gjenbruk, øker 
dette forbedringspotensialet ytterligere. 

Innsamling og gjenvinning i Europa støttes av EE-direktivet om avfall fra elektrisk og  
elektronisk utstyr (WEEE), siden 2004. Selv med denne offisielle støtten er innsamlingsgraden i  
Europa bare rundt 50 prosent. Av dette blir bare om lag halvparten resirkulert, mens under 10 % ender 
i gjenbruk. Figur 2 viser nåværende gjenvinningsgrad i Europa for telekommunikasjon og  
teknologiavfall.  

Det er klart at finansiering av utstyr (i form av leasing eller leie) kan være avgjørende for å øke  
innsamlingsgraden, og avhengig av hvordan utleieren håndterer det returnerte utstyret, finnes det 
også muligheter for å forbedre graden av gjenbruk og gjenvinning. 

Dette er ikke noen ny idé. Leasing av dekk, for eksempel, er nesten like gammelt som bilindustrien 
selv. Michelin begynte med  dekkleasing på 1920-tallet, og i dag omfatter denne virksomheten rundt 
300 000 store lastebiler. De bruker leasing som en metode for å administrere utskiftningen, og de tar 
ansvaret for gjenbruksprosessen helt frem til materialgjenvinningen ved enden av levetiden(5).

For å ta et moderne eksempel fra bilindustrien, kan vi se på Renault. I dag tilbyr det franske selskapet
leasing av sine elektriske bilbatterier, da det forenkler gjenvinningen, resirkuleringen og 
kvalitetskontrollen(5). Det kan også bidra til å bevare mest mulig av gjensalgsverdien på det  
elektriske kjøretøyet. 

Nettstedet til Ellen MacArthur Foundation (6) inneholder mange gode eksempler hvor leasing utgjør 
en viktig rolle i den sirkulære forretningsmodeller. Når man ser på disse, er det tydelig at  
produsentene har en grunnleggende rolle å spille i å utvikle produkter som er egnet for reproduksjon, 
samt å utarbeide produksjonsprosesser som reduserer mengden avfall. 
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FIGUR 2:  HÅNDTERNIG AV EE-AVFALL I EUROPA

FARGE: Resirkulering %

11.5 to 26.4

26.4 to 29.6

29.6 to 38.1

38.1 to 42.7

42.7 to 117.8

Data ikke 
tilgjengelig

Til tross for 13 år med regulatorisk støtte, er innsamlingsgraden for teknologiavfall bare 
rundt 50 prosent – og i sakte oppadgående bevegelse. Hvis man måler etter gjenvunnet 
materiale, er resirkuleringsgraden i Europa mellom 20–40 prosent (noen mindre land 
med svært høy resirkuleringsgrad importerer avfall og gjenvinner mer enn 100 % av det 
som kom i sitt eget marked). Gjenbruksgraden er mye lavere. Mindre enn 10 prosent av
det som samles inn, blir gjenbrukt
.Source: Eurostat, 2017

Selv om leasingfinansiering kan bidra til å øke innsamlingsgraden, er mange brukere skeptiske til 
å lease. Derfor er det nødvendig med  flere tilnærminger: innbytte- og tilbakekjøpsprogrammer kan 
også bidra til å øke innsamlingen.
 
Sirkulærøkonomien krever en stor grad av gjensidig samarbeid, der forhandlere, distributører og  
utleiere alle har roller å spille. Spesialister med spesielle egenskaper og evner kan delta i flere av  
sirkulærøkonomiens faser. 
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INNKJØPSPOLITIKKEN 
SPILLER EN ROLLE

Selv om sirkulærøkonomien kan by på store fordeler, har fremdriften vært langsom. Flere vellykkede 
eksempler er nevnt, men disse er sporadiske og isolerte. Selv om det finnes tegn på et skifte i enkelte 
land, har bærekraft frem til nå vært å regne som en «tie-breaker» der leverandørene ellers står likt.

Innkjøpsfunksjonen kan spille en viktig rolle. De kan gjøre bærekraftshensyn til et kjøpskriterium. 
Dette kunne bidratt til å skape et gjennombrudd hvor disse nye modellene blir mer standardmessige.
Nordisk handelsråd foreslår fire sirkulære innkjøpsmodeller(7) som er komplementære snarere enn 
gjensidig utelukkende. 

Innkjøp med
Green Public
Procurement  
(GPP)-baserte

kriterier

Innkjøp av nye
«sirkulære»  
produkter

og materialer

Innkjøp av
tjenester og

nye forretnings- 
konsept

Innkjøp
som fremmer

sirkulære
økosystemer

Forbedrede produkter 
og tjenester kjøpesinn 
ved å legge til flere 
sirkulære og GPP- 
baserte kriterieri  
anbudskonkurransene.
Disse kriteriene  
omfatter  
resirkulerbarhet,  
andelenresirkulerte 
materialer i et produkt, 
gjenbrukspotensiale, 
emballasje osv.

Nye produkter blir  
anskaffetog/eller  
utviklet gjennom  
innovative offentlige  
anskaffelsesprosesser. 
Tanken er at slike  
produkter er betydelig 
bedre når det gjelder 
resirkulerbarhet, andel  
av resirkulerte  
materialer, lang levetid, 
demontering osv.

Produkt-service- 
systemerblir anskaffet 
og nyetilnærminger 
som fremmer sirkulære 
aspekter, tas i bruk – for 
eksempel leasing, kjøp 
per bruk, felles bruk, 
kjøp og tilbakesalg
osv.

Investeringer blir gjort 
som stimulerer til 
utvikling av «sirkulære 
økosystemer» som gir 
liv eller støtte til lukkede 
sløyfer, oppretter nye 
nettverk og allianser,
og fremmer et «avfall 
som materiale»- 
konsept.

Eksempler:
Papirprodukter
IKT-enheter
Pakker
Møbler

Eksempler:
Byggekomponenter
fra resirkulerte materialer
Tekstiler laget av
resirkulerte materialer

Eksempler:
Kjøpe lys i stedet for 
lamper
Lease møbler i stedet for 
å kjøpe

Eksempler:
Busser som kjører på
lokalprodusert biogass
Byggeprosjektermed 
lukkede materialsløyfer

Produkter av bedre 
kvalitet

Nye 
produkter

Nye 
forretningskonsepter

Sirkulære 
økosystemer

Selv om Nordisk Handelsråd har foreslått disse modellene for offentlige organer, kan de brukes av 
alle slags organisasjoner som ønsker å realisere bærekraftelementene i retningslinjene for  
samfunnsansvar (CSR). 

9



Et innbytteprogram gjør det enklere å selge nytt utstyr. For en potensiell kjøper gir innbytte  
følgende:

VERDISKAPING
GJENNOM ØKT INNSAMLING

En leasingavtale kan også bidra til å øke salget, da det gir kunden en rimelig, forutsigbar  
betalingsstrøm, i stedet for ett stort kontantutlegg. En operativ leasingavtale gjør det enda gunstigere, 
da den bruker restverdien av det brukte utstyret til å redusere leiebetalingene. I praksis blir den  
fremtidige innbytteverdien av det brukte utstyret bakt inn i de lavere leiebetalingene. Som kunde 
betaler du bare for det du bruker, når du bruker det, og til slutt returnerer det du ikke bruker, uten å 
måtte betale for det.

Hvordan kan et program for å øke nysalg også bidra til økt bærekraft? Faktum er at begge  
tilnærmingene fører brukeren inn i sirkulærøkonomiens gjenbrukssyklus. Både innbytte og leasing 
med restverdi krever en prosess for oppussing, gjenbruk og utvinning av verdier fra returvarene, for 
å forbedre økonomien i det som tilbys. Utstyret som samles inn, blir slettes og vaskes før det deretter 
blir gjenbrukt, slik at prosessen resulterer i en bærekraftig forlengelse av levetiden. Og når det gjelder 
eldre eller skadede enheter, vil innsamling utført av spesialister føre til mer effektiv resirkulering i 
tilfeller der gjenbruk ikke er hensiktsmessig.

1. 
Mer penger til neste 

kjøp, slik at det blir mer 
overkommelig.

2. 
Mindre bekymring for å 

tape verdiene i den
eksisterende løsningen.

3. 
Avhending av gammelt 
utstyr, der sikkerhet og

personvern blir ivaretatt.
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MER BÆREKRAFTIG IT

Nå skal vi se på IT-utstyr for å se hvordan en omfattede leasingtjeneste gir økt verdi når utstyret
er i bruk, og forbedrer bærekraften ved slutten av første brukssyklus. 

I løpet av 1990-tallet ble PC-en mer utbredt som et arbeidsverktøy. Beløpene som selskapene  
investerte i PC-porteføljene sine, begynte å komme på høyde med andre IT-investeringer, og  
konseptet med totale eierskapskostnader (TCO) for PCer ble utviklet (8) som en  
ledelsesdisiplin innen IT. Målet var å minimere TCO ved å ta hensyn til ikke bare den opprinnelige  
kjøpesummen og avskrivninger, men også vedlikeholds- og supportkostnader, samt kostnadene for 
avvikling og avhending av det brukte utstyret. Som en tommelfingerregel var den optimale  
bruksperioden for PC-er, for å oppnå lavest mulig TCO, rundt tre til fire år (9). Etter fire år ville økte  
kostnader knyttet til vedlikehold og support utgjøre mer enn besparelsene fra de lavere  
avskrivningene. 

Da PC-bruken var begrenset til IT-entusiaster og noen få tallknusere, var det stort sett småpenger 
som gikk med til kjøp av PC-er. Men da bedriftens etterspørsel etter PC-økte til hundrevis eller  
tusenvis av enheter (ofte transaksjoner i millionklassen), begynte PC-kjøpene å utgjøre en betydelig 
del av selskapets investeringer. Hyppige PC-utskiftninger gjorde utfordringen enda tøffere. 

På den tiden var IT-finansiering mest aktuelt for stormaskiner (mainframe) – noen få kostbare  
gjenstander ble leaset. Finansavdelinger så at PC-kjøp og regelmessige utskiftninger kunne betjenes 
ved hjelp av leasing, og dette skapte etterspørsel etter en ny type transaksjon: finansiering av store 
antall rimelige gjenstander, ofte installert stykkvis over tid, men som totalt sett utgjør en  
betydelig investering.

*I sirkulærøkonomien er gjenbruk i en ny livssyklus kjent som «forlengelse av produktlevetid». Selv om kostnadene har endret seg, har den optimale tidsperi-
oden vært stabil over tid: det er fortsatt tre til fire år, ifølge Gartners siste vurdering10. Mens metoder for å beregne TCO inkluderer innledende kostnader, ved-
likeholdskostnader og supportkostnader, blir ubeleilighet for brukerne stort sett ikke tatt med i disse beregningene. Når effekten av forstyrrelser ved enhetsfeil 
blir regnet inn, forkortes den optimale perioden. Denne effekten blir forsterket med høyere lønnsnivå for brukeren. 

11



1212



LIVSSYKLUSTJENESTE FOR IT 

Under disse omstendighetene ble 3stepIT grunnlagt i 1997. Selskapet tok sikte på å bygge en  
virksomhet der man skulle hjelpe kundene å planlegge og administrere regelmessige utskiftninger 
av datamaskiner. Tilnærmingen var basert på leasing av PC og tilhørende utstyr, med en primær  
leieperiode som matchet utstyrets tre til fire år planlagte levetid. Leieavtalen ga gunstige  
terminbetalinger for selskapets kunder og gjorde det enkelt for dem å budsjettere PC-utskiftninger. 
Økonomien i leasingen ga imidlertid bare mening dersom enhetene ble brukt på riktig måte og levert 
tilbake i stort sett god stand, slik at 3stepIT kunne realisere restverdien. 

For å administrere denne restverdien utviklet 3stepIT et asset management-verktøy som  
inngikk som en del av leieavtalen, og utviklet en industriell prosess for å håndtere returnerte enheter.  
Administrasjonsverktøyet hjelper leietakerne å holde styr på utstyret: hvor det er, hvem som bruker 
det, hvor gammelt det er, og når det skal skiftes ut. Når de brukte enhetene returneres, slettes dataene 
med sertifiserte sletteverktøy, enhetene rengjøres og testes, og blir deretter videresolgt i  
annenhåndsmarkedet.  
 
Gjennom denne returprosessen klarer 3stepIT i dag å videreselge rundt 97 prosent av utstyret som  
returneres etter endt leasingperiode. De enhetene som av en eller annen grunn ikke kan  
gjenbrukes, får dataene slettet før de sendes til materialgjenvinning. . 
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*Dette er uvanlig atferd for leasingselskaper. Mange ønsker å oppnå lønnsomme avtaleforlengelser, blant annet som følge av at leietakerne ikke forstår kost-
nadene knyttet til visse kontraktsklausuler, som for eksempel oppsigelsesperioder, betalingsforpliktelser ved endt leasingperiode og lange standardutvidelser. 
Inntektene de regner med å motta, brukes ofte til å gjenvinne fortjeneste etter å ha tilbudt en lav leasingsats for primærperioden.

Når en brukt enhet er solgt, har man ingen kontroll over den senere avhendingen. Derfor selger 
3stepIT kun brukt utstyr til land med strenge reguleringer for innsamling og avhending av EE-avfall 
(se figur 3). Målet med dette er å sikre at den endelige resirkuleringsgraden havner på et
fornuftig nivå.

For å få mest mulig ut av videresalgsmuligheten, er 3stepIT interessert i rask retur av brukt utstyr ved 
slutten av den primære leasingperioden*. Denne tilnærmingen reduserer kostnadene for kunden og 
byr på en kommersiell mulighet for 3stepIT: en vinn-vinn-situasjon for begge parter. 

14

IKOMM har lenge vært kunde av 3stepIT. De benytter seg av  
livssyklushåndteringstjenestene for å holde kontroll på utstyret,  
kostnadene og utskiftingsrytmen for hver enkelt enhet. Ved 
hjelp av disse tjenestene holder ikke bare IKOMM seg oppdatert i 
det teknologiske landskapet, de får også stålkontroll på IT-parken 
og kvitter seg enkelt med utstyret når leasingavtalene løper ut. 
Som en bonus hjelper også tjenestemodellen IKOMM å håndtere 
teknologi på en mer bærekraftig måte.

KUNDECASE



FIGUR 3: HVOR VI SELGER BRUKT IT-UTSYR

Kilde: 3 Step ITs årsrapport,, 2018

Dette kartet viser destinasjonene for over 95 prosent av enhetene som videreselges. Salg av
klargjorte PC-er rettes mot lokale markeder der det finnes strenge reguleringer for håndtering av 
EE-avfall: Polen er det største destinasjonslandet. 

I 2019 klargjorde 3stepIT 500 000 enheter, i sine fem ISO-sertifiserte sentre. Før utstyret selges, blir all 
data slettet og enheten rengjøres og testes. 97 prosent av utstyr returnert etter endt leasingperiode 
ble videresolgt i annenhåndsmarkedet, mens de gjenværende tre prosentene ble resirkulert. Utstyret 
blir videresolgt til land med strenge reguleringer for håndtering EE-avfall, slik at sannsynligheten er 
høy for at det senere resirkuleres på en miljøvennlig måte når den produktive levetiden er ved veis 
ende. Kartet viser landene som tar over 95 prosent av de videresolgte enhetene, med Polen som det 
største enkeltlandet.

Med forretningslogikken som innebærer å hjelpe kundene med å administrere en regelmessig 
utskiftning av datamaskiner, fant 3stepIT sin plass i sirkulærøkonomien. Selskapets måte å drive på 
skapte verdier for begge parter på grunn av økonomien som ligger i utskiftning, gjenbruk og  
levetidsforlengelse. Asset management-verktøyet og tjenestene knyttet til  
annenhåndssalg bidrar til et «service-plus»-leasingtilbud med betydelig merverdi. Figur 4 viser  
hvordan elementene utfyller hverandre.
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FIGUR 4: HOVEDELEMENTENE I 3stepITs TJENESTER

Tjenesten omfatter tre livssyklusfaser: finansiering av kjøpet; et administrasjonsverktøy for å spore 
og administrere enheter som er i bruk; og datasletting ved endt bruk, etterfulgt av klargjøring og  
videresalg.

Sammen muliggjør disse en regelmessig teknologioppdatering, som bidrar til å redusere TCO og øke 
IT-servicenivået. Samtidig gjør dette IT mer bærekraftig, fordi enheter som byttes ut, fortsetter å leve 
et produktivt liv, i stedet for å bli resirkulert.

1. Anskaffelse

skreddersydd  
leasingperiode 

Forutsigbare kostnader 

Velg din foretrukne  
leverandør 

Oppgrader etter behov 

2. Administrasjon

Kontroll på IT-parken med 
Asset NG

Sentralisert utstyrsregister

Kostnads- og  
budsjettkontroll

Dynamisk rapportering 

3. Avhending

Selg brukt utstyr og frigjør  
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Datasikkerhet med sertifisert 
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IT-området er i kontinuerlig utvikling med sikte på å forbedre ytelse og redusere kostnader. De  
teknologiske fremskrittene ledsages av mer komplisert programvare, økt uro for personvern og  
sikkerhet, og en stadig større avhengighet av enhetene som hver av oss bruker. Selv om en  
regelmessig utskiftning av maskinvare bidrar til å redusere TCO, er det en ufullstendig løsning. En 
bredere tilnærming gjør det mulig å optimalisere en større del av økosystemet av personlige enheter. 

I dag finnes det hundrevis av millioner PC-er, milliarder av smarttelefoner, og et titalls milliarder 
IoT-enheter (Tingenes internett). Utbredelsen av smarttelefoner, sammen med kostnadene (som er 
mye lik den for bærbare PCer), gjør at dette også har blitt et betydelig investeringsområde. 

Populariteten førte med seg retningslinjer for Bring-Your-Own-Device (BYOD), som ble ledsaget av 
nye sikkerhetsutfordringer. Som følge av dette ser vi en dreining fra BYOD til Choose-Your-Own-
Device (CYOD). Dette eliminerer mange av sikkerhetsproblemene knyttet til bruk av personlige 
enheter på jobben, samtidig som sluttbrukeren beholder friheten til å gjøre egne valg. Brukeren vil 
sannsynligvis passe bedre på en enhet vedkommende har fått velge selv, så disse enhetene vil med 
større sannsynlighet være gjenbrukbare når de byttes ut. 

Uavhengig av om enheter velges av brukeren selv, eller påtvinges brukeren, bringer utbredelsen av 
dem med seg egne utfordringer hva gjelder administrasjon. Skala krever automatisering hvis den 
enorme beholdningen skal være i stand til å fungere forutsigbart og effektivt. 3FindIT™-tjenesten 
utfyller 3stepITs nettbaserte administrasjonsverktøy: det skanner nettverket for enheter og  
identifiserer maskinvare og installert programvare. Eventuelle endringer blir rapportert, som for  
eksempel endringer i brukernavn eller enhetsnavn. Dette gir supportteamet et oppdatert  
enhetsregister med den detaljerte informasjonen de trenger for å planlegge endringer. Det gjør det 
også mulig for dem å se hvilke enheter som eventuelt mangler i nettverket, slik at de kan ta grep for å 
nøytralisere en sikkerhetsrisiko. 

I tillegg til å spore hva enhetene inneholder, og hvor de er, er det også viktig å automatisere en form 
for kontinuerlig helsekontroll. Dette vil bidra til å forhindre ytelsesproblemer, samt gi brukerne  
produktivitetsverktøy som fungerer som de skal. De  er nettopp dette 3CheckIT™ gjør, i form av  
operativ informasjon gjennom kontinuerlig overvåking av driftsstabilitet, omstarter,  
omstartshastighet, og samsvar med utvalgte sikkerhetskriterier. 

NESTE TRINN
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Med denne informasjonen i ryggsekken kan IT-avdelinger gå fra reparasjon og gjenoppretting til  
forebygging og planlegging. Når servicenivået blir bedre, øker sluttbrukerens produktivitet. 

Fra et sirkulærøkonomisk perspektiv, bidrar disse tjenestene til å forbedre vedlikeholdssyklusen før  
gjenbrukssyklusen starter. De gjør det mulig for kundene å hente ut mer verdi mens utstyret er i bruk, 
og i praksis får man en tjeneste som håndterer en større del av livssyklusen til enhetene. Gjennom 
tilføyelsen av vedlikeholdssyklusen beveger 3stepIT seg i retning av Device-as-a-Service: en annen 
av de replikerbare forretningsmodellene innen sirkulærøkonomien. Figur 5 viser hvordan disse  
elementene til sammen utgjør et fullstendig løsningsalternativ for å administrere livssyklusen til 
IT-utstyr.
 

FIGUR 5: EN FORBEDRET VEDLIKEHOLDSSYKLUS

Den opprinnelige 3stepIT-tjenesten, med verktøyet for utstyrsadministrasjon i bunn, gjorde det enklere for 
IT-avdelinger å administrere enheter i sin første livssyklus, og sørget for bærekraftig forlengelse av  
produktlevetiden når utskiftede enheter ble pusset opp og solgt for videre bruk.
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Sirkulærøkonomien, som hylles for sin revolusjonære betydning (2), kan føre med seg betydelige  
besparelser. Men i praksis har disse besparelsene vært vanskelig å oppnå. Gjennom prosesser for 
gjenbruk og videresalg klarer 3stepIT å realisere deler av verdipotensialet og levere utbyttet til  
kundene sine, i form av:

 

Enhetssporing og forebyggende support gjør mer effektivt vedlikehold mulig, slik at brukerne får en
bedre tjeneste. Planlagte utskiftninger reduserer TCO. Forlengelse av produktlevetiden gjør det
lettere å oppnå restverdier. Gjenbruk av enheter bidrar til å oppfylle bedriftens bærekraftmål.

3stepIT har alltid sett på teknologileasing med «sirkulærøkonomiske briller». Det gjør tjenestene 
prisgunstige, bærekraftige og håndterlige i budsjett- og utskiftningsøyemed. Det kritiske elementet i 
finansieringsmodellen var å realisere verdier gjennom videresalg ved endt leieavtale. 

Nå er det samme visjon som ligger til grunn for selskapets innsats med å hjelpe kunder å  
automatisere bruken av et stadig økende antall enheter. Disse tjenestene vil hjelpe kundene å  
administrere IT-utstyret sitt, og på bærekraftig vis realisere de gjenværende verdiene ved slutten av 
den planlagte levetiden. På denne måten skapes håndfaste verdier gjennom bærekraftig økonomi.

ROLLEN TIL REMARKETING 
I SIRKULÆRØKONOMIEN

Et planlagt utskiftningsprogram utviklet for å optimalisere  
livssykluskostnadene
 
En tilnærming til utstyrsforvaltning som bidrar til å beskytte og bevare 
enhetene som er i bruk
 
Overvåkingstjenester som bidrar til høyest mulig utbytte av enhetene, 
i første livssyklus
 
En leasingavtale subsidiert av restverdiene ved endt leieforhold
 
Tilbakekjøpstilbud for eid brukt utstyr, basert på resirkulering og  
videresalg
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3stepIT har de siste årene, på grunn av vår sirkulærøkonomiske forretningsmodell og tjenestepakke, 
blitt anerkjent i  flere store prisutdelinger. 3stepIT jobber kontinuerlig mot økt bærekraft innen IT. Vi 
er spesialister på livsforlengelse av IT-produkter og sørger for gjenbruk av 97%  av utstyret som  
returneres til oss etter endt leieperiode.

I 2019 fikk 3stepIT blant annet tittelen “highly commended” av The Circulars, et initiativ igangsatt av  
World Economic Forum og The Forum of Young Global Leaders. Vi fikk prisen «Best  
Sustainable IT Finance» fra Capital Finance International,  gull i Global Good Awards i kategorien 
Sirkulærøkonomi, samt ble anerkjent som en «Efficient Solution» av Solar Impuls Foundation. Både i 
2017 og 2018 stakk vi av med Leasing Lifes bærekraftpris. Dette er den mest prestisjetunge bærekraft-
prisen i leasingindustrien. 

I løpet av de siste årene har vi hatt stor fremgang: vi videreselger flere og resirkulerer færre
enheter etter utgåtte leasingavtaler. Dermed gjør vi IT mer bærekraftig og forlenger livene til de mer 
enn 2 millioner enhetene vi forvalter. Vi har ISO-sertifiseringer gjennom hele  
gjensalgsvirksomheten, som gir forsikringen du trenger fra en partner for sikker datasletting, og den 
kvalitetssikringen våre partnere ønsker når de kjøper brukt utstyr fra oss.

3stepIT UTMERKER SEG
INNEN BÆREKRAFT

“Bærekraft har alltid vært i kjernen av 
det vi gjør, og det er takket være alle 
våre ansatte at dette anerkjennes av 
våre partnere og konkurrenter.”
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3stepIT tilbyr Technology Lifecycle Management i tre steg; finansiering av teknologikjøp,  
administrasjonsverktøy for utstyrskontroll med tilhørende tjenester, og sikker og bærekraftig 
avhending av brukt IT-utstyr. Verktøyet for utstyrskontroll følger med som en del av leasingavtalen, 
men kan også brukes på uavhengig basis. 3stepIT spiller en viktig rolle i sirkulærøkonomien:  
administrasjonsverktøyet bidrar til å beskytte og holde oversikt over utstyr som er leaset, 
overvåkingstjenestene bidrar til å forbedre vedlikeholdet, og avhendingstjenestene sørger for  
realisering av restverdier ved endt leieavtale.

Selskapet eier og driver fem logistikksentre – i Finland, Norge, Sverige, Storbritannia og Malaysia – 
som leverer tjenester knyttet til gjenbruk av IT-utstyr. I 2019 ble rundt 500 000 enheter klargjort og  
videresolgt i annenhåndsmarkedet. 

OM 3stepIT
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