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Sammanfattning 
Ämnet kring hållbarhet växer sig allt större i vårt samhälle och det finns en ökad 

medvetenhet om samhällsansvar från företag såväl som konsumenter. Trots detta växer 

konsumtionen av jordens naturresurser och det finns en antydan till svårigheter med att 

frångå vårt linjära konsumtionsmönster. För att möjliggöra ett mer hållbart samhälle har 

forskningen presenterat cirkulär ekonomi, som kan bli avgörande för tillvaratagandet av 

naturresurser. Sverige har visat på initiativ från politiskt håll för att accelerera 

omställningen mot cirkulär ekonomi, men begreppet har fortfarande svårt att få 

genomslagskraft. 

 

Cirkulär ekonomi baseras på att se samhället som ett slutet kretslopp, där material och 

resurser tas tillvara på i större utsträckning genom förlängda livscykler. Fokusområden i 

denna samhällstyp är att hitta nya användningsområden, minimera avfall och extern 

miljöpåverkan. Om cirkulär ekonomi ska implementeras krävs anpassningar av samhället 

och företag för att möjliggöra dessa aktiviteter. I och med att företag förväntas ta ett större 

hållbarhetsansvar har tidigare forskning presenterat att affärsmodeller är företagens 

främsta utvecklingsområde för en omställning. Därför blev syftet med denna studie att 

med en kvalitativ metod undersöka möjligheter och utmaningar som kan härledas till 

företagens affärsmodeller i cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. 

 

Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av cirkulär ekonomi, samt hur 

det kan appliceras på en träbyggnadsfastighet. Det görs med hjälp av standarden EN 

15 804, som redogör för livscykeln av ett byggnadsverk. Därefter följer en redogörelse 

av affärsmodeller och hur dessa kan anpassas mot cirkulär ekonomi. Avsnittet presenterar 

slutligen den cirkulära affärsmodellskanvasen, vilken kommer användas av författarna i 

undersökningen. 

 

Studiens empiriska data har samlats in via semistrukturerade intervjuer och genom 

analysen konstaterar författarna hur företagens affärsmodeller kan utvecklas mot en 

implementering av cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Det fastställs vidare att 

viktiga utvecklingsområden i affärsmodellerna berör samarbeten, externa 

anpassningsfaktorer, returneringssystem och kommunikationen med kunderna. Utöver de 

områdena belyses även certifikat och kundernas efterfrågan som viktiga faktorer. Genom 

studien genererades praktiska rekommendationer för att underlätta företagens 

implementering av cirkulär ekonomi, vilket visar på ett tydligt praktiskt bidrag. Studiens 

syfte och problemformulering uppfylls då resultatet visar på möjligheter för en övergång 

mot cirkulär ekonomi, men även utmaningar för implementering har identifierats. 

 

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, Affärsmodeller, Cirkulära affärsmodellskanvasen, 

Implementering, Träbyggnadsfastighet 
  



 

 

  



 

Förord 
Författarna vill inleda denna studie med att tacka alla som möjliggjort genomförandet. 

 

Först ges ett stort tack till alla företag och respondenter som tagit sig tiden att ställa upp 

på intervjuer och genom detta gjort examensarbetet genomförbart. Vi vill även uttrycka 

vår uppskattning till seminariegruppen som gett oss givande kritik och goda råd under 

processen. 

 

Ett varmt tack riktas även till vår handledare, Lars Lindbergh, för allt stöd och 

värdefulla vägledning under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett 

välfungerande samarbete, samt våra familjer för stöttning och uppmuntran under vårt 

examensarbete. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel kommer en redogörsele för bakgrunden till studien och därefter 

följer en diskussion kring det valda ämnet. Sedan presenteras problemformuleringen och 

syftet med studien. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens bidrag samt valda 

avgränsningar.  

1.1. Problembakgrund 
Intresset för hållbarhet och hållbarhetsfrågor växer sig allt större i samhället. Stora delar 

av världen består idag av ett konsumtionssamhälle där vi producerar, konsumerar och 

sedan slänger de produkter vi använder. Konsumtionsmönstret refereras till som en linjär 

ekonomi (Urbinati et al., 2017, s. 490) och har uppkommit till följd av den snabba 

industriella tillväxten och massproduktion (Lieder & Rashid, 2016, s. 37). Tillsammans 

med att världen får en ökad befolkningsmängd som efterfrågar och överkonsumerar 

begränsade resurser, ökar mängden avfall och miljöproblemen blir allt fler (Lieder & 

Rashid, 2016, s. 37; Näringsdepartementet, 2017, s. 69). Givet detta mönster skulle det 

behövas 1,5 jordklot för att upprätthålla det linjära konsumtionsmönstret på global nivå 

och 4,2 jordklot för enbart den svenska konsumtionen (Bocken et al., 2014, s. 42; WWF, 

2017).  

 

Då klimatpåverkan från människans konsumtion och livsstil blir allt mer uppenbar, 

efterfrågas mer hållbara lösningar för hur vi lever och konsumerar (Bocken et al., 2014, 

s. 42) På internationell politisk nivå uppkommer ständigt ökade riktlinjer kring hållbarhet. 

Bland annat har FN (u.å.a.) fastställt 17 globala mål för hållbar utveckling som omfattas 

av mänskliga rättigheter, nyttjandet av naturresurser, hållbara affärsverksamheter och 

samhällsstrukturer. Företag är de aktörer som tillgodoser konsumenternas behov (United 

Nations, u.å.b) och behöver därför genomgå en verksamhetsförändring i sina 

affärsmodeller för att upprätthålla utvecklingen mot hållbarhet (Bocken et al., 2014, s. 

44; Lieder & Rashid, 2016, s. 45–46; Urbinati et al., 2017, s. 490). Affärsmodeller som 

bygger på cirkulär ekonomi tar fasta på att effektivisera användandet av våra begränsade 

resurser och stödjer det arbete som startats av EU för att skapa ekonomiska fördelar 

tillsammans med ökad hållbarhet (Näringsdepartementet, 2017, s. 27; European 

Commission, 2018). 

 

Cirkulär ekonomi nämndes första gången som begrepp i forskningen under 1990-talet i 

en studie av Pearce och Turner (1990, refererad i Lieder & Rashid, 2016, s. 43; Merli et 

al., 2017, s. 704). Med hänsyn till det unga forskningsområdet har ingen allmänt 

vedertagen definition fastställts (Korse et al., 2016, s. 425). Trots detta har tidigare studier 

gemensamt att i en cirkulär ekonomi se samhället som ett ’slutet kretslopp’ (eng. closed-

loop). Resurserna följer ett kretslopp där de alltid kan återanvändas eller återvinnas och 

därigenom ges möjligheten att minimera avfall (Ellen MacArthur Foundation, 2013, s. 

22–25; Näringsdepartementet, 2016a, s. 171; Bocken et al., 2014, s. 49; Manninen et al., 

2017, s. 413). På företagssidan har en stor del av forskningen omfattats av produkt- och 

produktionsdesign (Bocken et al., 2014, s. 49; Lieder & Rashid, 2016, s. 44; Urbinati et 

al., 2017, s. 489), distribution och kommunikation med konsumenten (Urbinati et al., 
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2017, s. 490), nya aktörer, investeringar och förändringar av affärsmodellerna (Bocken et 

al., 2104, s. 43; Lieder & Rashid, 2016, s. 48). 

 

Dagens linjärekonomiska mönster utgår från att utvinna naturresurser, producera 

produkter för konsumtion som sedan slängs (Näringsdepartementet, 2017, s. 69, Ellen 

MacArthur Foundation, 2013, s. 14; Lieder & Rashid, 2016 s. 37). Vilket är motsats till 

det cirkulärekonomiska mönstret där resurserna utgår från att följa ett slutet kretslopp 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 15), vilket figur 1 illustrerar. Där fokusaktiviteter 

blir att ta tillvara på rest- och överblivet material, samtidigt som produkter och material 

ska nyttjas fullt ut i alla processer (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 5).  

 

 
Kontra 

Figur 1: Den cirkulära och linjära ekonomin (Med inspiration från Näringsdepartementet, 2016a, s. 173) 

 

Lieder och Rashid (2016, s. 45–46) är författare till en översiktsstudie med inriktning på 

implementering av cirkulär ekonomi. Där presenteras tre huvudsakliga perspektiv, samt 

vikten av att framtida forskning inte bortser från hur de hänger ihop. De handlar om 
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miljöpåverkan, begränsad tillgång till material och ekonomiska fördelar. Lieder och 

Rashid (2016, s. 46) belyser i studien att ekonomiska fördelar berör utvecklingen av 

affärsmodellerna som ett fokusområde för en vidsträckt implementering av cirkulär 

ekonomi, vilket även konstateras i andra studier (Näringsdepartementet, 2016a, s. 177; 

Bocken et al., 2014; Lewandowski, 2016). Bocken et al. (2014, s. 42) har i sin litterära 

översiktsstudie tagit fram arketyper av hållbara affärsmodeller för att skapa en 

referensram för framtida forskning. Under den teknologiska övergruppen finns arketypen 

’Skapa värde från avfall’ (eng. create value from waste) och affärsmodeller i en cirkulär 

ekonomi (Bocken et al., 2014, s. 48).   

 

Hur implementeringen av affärsmodeller i cirkulär ekonomi går till är ett 

forskningsområde som anses vara aningen outforskat (Lieder & Rashid, 2016, s. 45). Det 

finns studier där enskilda företags affärsmodeller har studerats för att matcha dem mot 

cirkulär ekonomiska principer eller verktyg (Manninen et al., 2017; Bocken et al., 2014: 

Lewandowski, 2016). Dock har författarna till denna studie inte identifierat någon 

forskning där affärsmodeller i cirkulär ekonomi applicerats praktiskt. För att generera en 

affärsmodell som är funktionell i en cirkulär ekonomi beskriver Bocken et al. (2014, s. 

43) att det är tre konceptuella faktorer som behöver matchas: värdeerbjudande, 

värdeskapande och leverans, samt värdefångande (eng. Value capture). De tre faktorerna 

bygger på affärsmodellskanvasen av Osterwalder och Pigneur (2005), som är en 

grundläggande mall för hur företag kan skapa individuella affärsmodeller. 

Affärsmodellskanvasen har använts av flera forskare för att generera och studera 

affärsmodeller i en cirkulär ekonomi (Bocken et al., 2014; Lewandowski, 2016; Urbinati 

et. al., 2017). Lewandowski (2016) har kombinerat en litterär genomgång av 

affärsmodeller med det cirkulärekonomiska verktyget ReSOLVE och därigenom skapat 

den cirkulära affärsmodellskanvansen.  

1.2. Problemdiskussion  
Lieder och Rashid (2016, s. 39) presenterar i sin forskningsöverblick att under tidigt 1990-

tal var forskningen om cirkulära ekonomier närmare obefintlig. Sedan år 2010 har den 

dock nästan tredubblats och åter igen dubblerats mellan 2012–2015. Att forskningen på 

området får allt mer uppmärksamhet påvisar tydligt att cirkulär ekonomi är stadigt 

växande och därmed ett högaktuellt ämne. Att det vidare kan identifieras flertalet politiska 

initiativ från bland annat FN, EU och inrikespolitiskt håll, stödjer aktualiteten ytterligare 

(United Nations, u.å.a.; European Commission, 2018.; Näringsdepartementet, 2016b).  

 

I tidigare studier utförda av Lieder och Rashid (2016, s. 39), Lewandowski (2016, s. 5) 

samt Bocken et al. (2014, s. 42) presenteras att litteraturen gällande cirkulär ekonomi i 

dagsläget är översiktligt skriven. Lieder och Rashid (2016, s. 39) nämner att de flesta 

studierna har fokuserat på hållbarhet, resursbrist och miljöpåverkan. Utöver de här 

områdena belyses även ekonomiska fördelar som en central del av ämnesområdet, särskilt 

för företag (Lieder & Rashid, 2016, s. 46). För att kunna nyttja och ta del av de 

ekonomiska fördelar som skapas i en cirkulär ekonomi måste företag anpassa sin 

organisation och därigenom sina affärsmodeller (Lieder & Rashid, 2016, s. 48). Vikten 

av att få mer studier om hur affärsmodeller bör anpassas vid övergången till en cirkulär 

ekonomi poängteras, men även vad gäller implementering av de nya affärsmodellerna i 

praktiken är forskningen bristande (Lieder & Rashid, 2016, s. 45; Lewandowski, 2015, s. 

2; Bocken et al, 2014, s. 54–55). Det har observeras i översikts- och 

kategoriseringsstudierna av Bocken et al. (2014) och Urbinati et al. (2017) att de 
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affärsmodeller och studier de baserats på berör anpassningar av enskilda företags 

affärsmodeller. Det har inte identifierats några studier på hur flera affärsmodeller i en 

möjlig cirkulär kedja kan se ut eller hur de kan anpassas för att tillsammans verka för en 

implementering av cirkulär ekonomi. Vilket är ett kunskapsgap den aktuella studien tagit 

fasta på. 

 

Det framkommer i studien av Lieder och Rashid (2016, s. 45) att Sverige är ett av de 

länder som nämns mest frekvent gällande stiftande av lagstiftning kring program för 

återvinning och avfallsminimering. Vilket var ett uttalande som skulle visa sig korrekt, 

då det under 2016 stiftades en lag i Sverige där stora företag tvingas upprätta en 

hållbarhetsrapport med information kring miljöfrågor, sociala förhållanden, 

korruptionsfrågor och mänskliga rättigheter (Ygeman & Malm, 2016, s. 4). Lagen 

uppstod dels till följd av det ökade intresset kring frågorna från företagen, investerarna 

och allmänheten, men även för att försöka förmå företagen att jobba med hållbarhetsmål 

på global nivå och genom arbetet öka deras förståelse (Ygeman & Malm, 2016, s. 33). 

Lagen omfattas bland annat av att företagen ska redogöra för sina affärsmodeller, vilket 

kan utläsas av 10 § 1-3p, 6kap Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554). Stiftandet av 

lagen kan ses vara i linje med Näringsdepartementets (2016b, s.3) beslut för att stärka 

förutsättningarna för cirkulära ekonomier i Sverige, där ”osynkroniserade 

affärsmodeller” ses som ett hinder. Tillsammans med den offentliga utredningen från 

Näringsdepartementet (2017) ”Från värdekedja till värdecykel- Så får Sverige en mer 

cirkulär ekonomi", visar de ovan nämnda inrikespolitiska besluten på aktualiteten av att 

undersöka affärsmodeller i cirkulär ekonomi vidare på branscher inom Sverige.  

 

Byggsektorn i Sverige släpper årligen ut 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket kan 

likställas med all biltrafik årligen (Svenskt Trä, u.å.; IVA & Sveriges Byggindustrier, 

2014, s. 7). Det har resulterat i att konceptet kring cirkulär ekonomi och hållbarhet tagit 

sin plats inom den svenska byggnadsindustrin. I en rapport från IVA och Sveriges 

Byggindustrier (2014, s. 7) belyses vikten av att väcka uppmärksamhet kring 

klimatarbetet i byggprocessen. Boverket (2017) diskuterar hållbart byggande genom olika 

hållbarhetsaspekter vilka innefattar ekologiska, ekonomiska och sociala. I de ekologiska 

aspekterna eftersträvas ett "livscykelperspektiv" vid bostadsbyggande och därför bedöms 

dess miljöpåverkan samt avfallshantering, då de anses vara viktiga faktorer (Boverket, 

2017). Vidare diskuteras att användning av naturresurser bör ske på ett effektivt sätt och 

främja nyttjandet av förnybara energikällor (Boverket, 2017). Sammantaget menar 

författarna till den aktuella studien att den ökade medvetenheten för klimatpåverkan i 

byggnadsprocessen, tillsammans med det uppmärksammade livscykelperspektivet vid 

upprättandet av fastigheter, att det finns en tydlig koppling kring hur diskussionerna är 

relevanta för att applicera cirkulär ekonomi på fastigheter.  

 

Enligt Svenskt Trä (u.å.) kommer trämaterial vara en viktig resurs i omställningen mot en 

cirkulär byggnadsbransch. De lyfter att trä i dagsläget inte utnyttjas till fullo inom 

byggsektorn och påvisar vidare en potential för råvaran i ett cirkulärekonomiskt kretslopp 

(Svenskt trä, u.å.). Kretsloppet presenteras i tre steg: produktionsfas, användningsfas och 

slutfas. I produktionsfasen av träprodukter är energibehovet litet och restprodukterna kan 

återanvändas till bland annat biobränslen. Under användningsfasen lagras hela tiden 

koldioxid i lättbyggda träbyggnader och materialet möjliggör för renoveringar och 

återanvändning, vilket leder till att träbyggnader får en lång livslängd. Väl i slutfasen kan 

de biprodukter eller uttjänta materialen användas som biobränsle. Den aktuella studien 
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tar fasta på de här stegen och ser att materialet är tydligt applicerbart i en cirkulär 

ekonomi. Med grund i detta och föregående presentation av hur en fastighet kan 

appliceras i en cirkulär ekonomi, kommer den aktuella studien baseras på en kombination 

av dessa två och därav undersöka cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet.  

Umeå som stad och kommun arbetar aktivt på flera nivåer med hållbarhet och miljöarbete. 

Bland annat blev Umeå under år 2016 utsedd till "Smart City”, efter att ha påvisat hög 

ambitionsnivå genom att göra Universitetsstaden i Umeå energieffektiv (Akademiska 

hus, 2014, u.å.; SLU, 2018). Det finns även en trend att bygga miljöcertifierade byggnader 

och träbyggnader, till exempel byggs för närvarande den högsta träbyggnaden i norra 

Sverige i staden (Ohlsson, 2017; Rikshem, 2017). Vidare har Umeå under flera år ansökt 

om att utses till Europas miljöhuvudstad, där man flertalet gånger varit i final, som senast 

under 2018 (Umeå kommun, 2018). Det här har lett till att författarna valt att geografiskt 

begränsa studien till företag som är verksamma i Umeå. 

 

Med grund i problemdiskussionen konstateras följande: Samhället ämnar bli mer hållbart, 

bland annat genom en omställning till en cirkulär ekonomi. För att företag ska kunna 

verka inom en cirkulär ekonomi kommer det krävas förändringar av deras affärsmodeller, 

då aspekter relaterade till slutna kretslopp måste tas hänsyn till. 

 

Vilket leder till följande problemformulering för den aktuella studien: 

 

Vilka utmaningar och möjligheter står företagens affärsmodeller inför för att 

möjliggöra implementering av cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet?  

1.3. Syfte  
Syftet med studien är att undersöka och presentera vilka framtida utmaningar och 

möjligheter som kan härledas till affärsmodellerna för företag i cirkulär ekonomi för en 

träbyggnadsfastighet i Umeå. Genom att utföra intervjuer med företag ämnar författarna 

till den aktuella studien påvisa hur företagens affärsmodeller kan behöva utvecklas. Vilket 

kommer göras med hjälp av den Cirkulära affärsmodellskanvasen (eng. Circular business 

model canvas, CBMC). Företagens affärsmodeller studeras och analyseras med syfte att 

identifiera de utmaningar och möjligheter som finns för att implementera en cirkulär 

ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Sedan är förhoppningen att bidra med kunskap hur 

företagen praktiskt kan tillämpa resultatet. 

1.4. Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Tidigare forskning efterfrågar fler studier på ämnesområdet eftersom det är relativt nytt 

och översiktligt. Då ingen liknande studie med fokus på affärsmodeller i en cirkulär 

ekonomi har identifierats blir studiens teoretiska bidrag att utforska området och 

därigenom börja fylla kunskapsluckan för hur flera företags affärsmodeller i en möjlig 

cirkulär kedja kan anpassas för att tillsammans implementera cirkulär ekonomi. Det 

praktiska bidraget riktar sig främst till företagen i livscykeln för en träbyggnadsfastighet. 

För att möjliggöra hur företagen kan anpassa verksamheten mot cirkulär ekonomi avser 

studien identifiera vilka block i en affärsmodell som behöver utvecklas. På samhällsnivå 

bidrar studien även med att belysa vilka externa anpassningar som är nödvändiga för att 

underlätta företagens implementering av cirkulär ekonomi i sina affärsmodeller. 



 

 

6 

 

1.5. Avgränsningar 
Studien präglas av valda avgränsningar med hänsyn till ekonomiska avseenden och de 

tids- och omfattningsaspekter som är uppsatta. Med hänsyn till detta avgränsas studien 

till ett visst geografiskt område, där företagen i undersökningen ska driva verksamhet i 

och omkring Umeå. Det har dock inte varit nödvändigt att företagets juridiska säte är 

beläget i Umeå. Det här baseras dels på författarnas egen lokalisering och det tydliga 

hållbarhetstänk för området som presenteras i problemdiskussionen. Författarna ser även 

att det kan finnas vissa problem med att studera företag som inte har en fysisk närhet 

mellan sina verksamheter, då det är en nödvändighet för att praktiskt möjliggöra att 

kedjan kan slutas. Att istället undersöka företag spridda över landet, hade därför medfört 

att de inte omfattats av samma förutsättningar gällande material och 

samarbetsmöjligheter. Det hade därför kunnat resultera i problem med att applicera den 

aktuella studien på ytterligare geografiska område. 

 

Studien har även avgränsningar på grund av att den ämnar undersöka nya möjligheter och 

utmaningar affärsmodeller står inför i cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. 

Vilket resulterat i att specifika företaget som går att härleda till detta verksamhetsområde 

undersökts. Det här har författarna gjort tillsammans med en standard som presenterar 

livscykeln för ett byggnadsverk och då identifierat hur fastigheter går att applicera i 

cirkulär ekonomi. För att i nästa skede koppla företag till varje steg i denna livscykel. Det 

här har resulterat i att 9 respondenter i 8 företag och organisationer har medverkat. 

Författarna avser med träbyggnadsfastighet en fastighet som inkluderar trä som ett av de 

huvudsakliga byggnadsmaterialen. Detta görs då de har en förståelse för att det skulle 

innebära svårigheter för företag att vara ekonomiskt hållbara om de enbart bygger 

fastigheter helt i trä. I studien har det inte gjorts någon skillnad mellan kommersiella och 

privata fastigheter, då de byggs av samma typer av företag vilket är det som avsetts att 

undersökas och inte den specifika byggnadstypen. 
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2. Vetenskaplig metod  

Det följande kapitlet innefattar en redogörelse för de vetenskapliga utgångspunkterna i 

studien. Inledningsvis presenteras förförståelse och ämnesval, för att vidare gå in på 

studiens valda, angreppsätt och forskningsmetod. Kapitlet behandlar även det valda 

perspektivet för studien, litteratursökning samt källkritik.  

2.1. Ämnesval och förförståelse  

Båda författarna studerar åttonde terminen på civilekonomprogrammet vid Umeå 

universitet, där även inriktningen mot finansiering varit gemensam. Under utbildningen 

har teoretiska kunskaper och förståelse kring modeller och teorier inom det 

företagsekonomiska ämnet skapats. Studiens ämne gällande affärsmodeller har främst 

baserats på att området har studerats löpande genom utbildningen under olika kurser, men 

även författarnas eget intresse för verksamhetsanpassning. Vad som vidare vinklat 

studien mot cirkulär ekonomi är det allt mer framträdande tankesättet kring hållbarhet 

och de ökade intresset för en hållbart anpassad verksamhet av företag och organisationer. 

 

Förförståelsen är av betydelse genom hela forskningsprocessen då olika val kommer att 

grundas i forskarens värderingar och erfarenheter, vilka kan resultera i påverkan av 

studien (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Därför är det av vikt att redogöra för 

författarnas förförståelse, samt hur den kan ha inverkat på valen av ämne, teorier och 

modeller studien igenom (Johansson Lindfors, 1993, s. 26; Holme & Solvang, 1997, s. 

151). Då utbildningen bidragit med kunskap om affärsmodeller, har det skapats en god 

teoretisk förståelse på området, det här har i sin tur påverkat det slutgiltiga valet av 

modell. Gällande cirkulär ekonomi var kunskaperna begränsade, då det tidigare var 

någonting författarna enbart hört talas om, vilket resulterade i att det var inom detta 

område de teoretiska kunskaperna behövde kompletteras. Genomgående under 

utbildningen har det skapats en god förståelse för att ta sig igenom vetenskapliga artiklar, 

vilket har resulterat i en ökad förmåga att analysera dessa och ett akademiskt ordförråd. 

2.2. Verklighetssyn  
De ontologiska ställningstagandena handlar om hur människan väljer att uppfatta 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 529), men kan även ses som verklighetens natur 

och antaganden kring hur världen fungerar (Saunders et al., 2012, s. 130). Vanligtvis delas 

ontologin in i två synsätt; objektivism och konstruktionism (Bryman & Bell, 2017, s. 52–

Verklighetssyn - Konstruktionism

Kunskapssyn - Interpretativisim

Angreppssätt - Induktivt

Forskningsmetod - Kvalitativ 

Figur 2: Vetenskapliga utgångspunkter 
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53). Objektivismen innebär att människors handlingar och existens inte kan påverka 

varför sociala företeelser uppkommer (Bryman & Bell, 2017, s. 52). Ståndpunkten 

konstruktionism utgår från att sociala företeelser och dess betydelse skapas kontinuerligt 

av sociala aktörer och att dessa uppstår i ett socialt samspel som ständigt ändras (Bryman 

& Bell, 2017, s. 52). Vidare menas att konstruktionismen ifrågasätter det objektivistiska 

synsättet om att åsikter är bestämda på förhand och att dessa inte påverkas eller styrs av 

sociala aktörer (Bryman & Bell, 2017, s. 53).  

 

Studiens ontologiska ställningstagande är en konstruktionistisk verklighetssyn. Då 

affärsmodeller undersökts, vilka kan ses som ett ramverk för företags ageranden i 

interaktion med andra aktörer, har en social konstruktion skapats av människor. Till 

skillnad från en objektivistisk verklighetssyn, där människors handlingar och existens inte 

kan påverka sociala företeelser och åsikter är bestämda på förhand och oföränderliga 

(Bryman & Bell, 2017, s. 53). Därför passar konstruktionism för den genomförda studien. 

2.3. Kunskapssyn 
Vid formandet av en studie är det av betydelse att reflektera över kunskapssyn och 

epistemologi sägs visa hur forskaren ser på kunskap, men även vad som kan betraktas 

som korrekt kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Epistemologin består av tre olika 

synsätt; Positivism, realism och interpretativism (Bryman & Bell, 2017, s.47–50). 

Positivism menar att man bör använda naturvetenskapliga metoder när den sociala 

verkligheten ska studeras (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det andra nyckelbegreppet för 

kunskapssyner inom den företagsekonomiska forskningen är realismen (Bryman & Bell, 

2017, s. 48). Reaslimen speglas av uppfattningen att naturvetenskap och 

samhällsvetenskap bör kunna använda samma typ av angreppssätt vid datainsamling, men 

även att det finns en yttre verklighet som skiljer sig emot vad som upplevs, vilken forskare 

bör uppmärksamma (Bryman & Bell, 2017, s. 48). 

 

Dessa två säger emot den aktuella studien då den ämnar skapa en djupare förståelse av 

studiens forskningsfråga. Genom att ha subjektivt tolkat det respondenterna sagt i 

intervjuerna och applicerat det i ett teoretiskt sammanhang har författarna ämnat fånga 

upp den subjektiva innebörden av deras ageranden. Med hänsyn till detta antar den 

aktuella studien ett interpretativistiskt epistemologiskt antagande gällande kunskapssyn 

(Bryman & Bell, 2017, s. 49).  

2.4. Angreppsätt    
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen särskiljs det deduktiva och induktiva 

angreppsättet som olika sätt att se på relationen mellan teori och praktik, vilket som antas 

styr utformningen av forskningsprocessen. Vid användning av det deduktiva 

angreppsättet är teorin utgångspunkt för att sedan kunna genomföra en observation och 

bidra med ett resultat. Genom detta konstateras resultatet med befintlig teori eller så blir 

studien en grund för uppkomsten av nya teorier (Bryman & Bell, 2017, s. 42–43). När ett 

induktivt angreppsätt antas utgår studien från en empirisk datainsamling för att sedan 

generera nya teorier (Bjereld, 2003, s. 91), alltså tas resultatet från studien för att kunna 

generalisera slutsatser och bidra med ny teori (Bryman & Bell, 2017, s. 42–43). Allmänt 

har studier ofta både induktiva och deduktiva inslag, denna blandstudie benämns som 

abduktiv, där fokus är att undvika de begränsningar som kan förknippas med föregående 

nämnda ställningstaganden (Bryman & Bell, 2017, s. 46).   
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Angreppssättet för den aktuella studien har till stor del varit induktivt då den bidrar med 

kunskap om fokusområden i affärsmodeller, för att underlätta en omställning till cirkulär 

ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Studien kan även anses ha vissa deduktiva inslag 

då den haft sin utgångspunkt i redan etablerade teorier och sedan genomförts med grund 

i dem och deras modeller. Studien har dock i huvudsak baserats på det induktiva 

angreppssättet, då syftet inte varit att testa redan etablerade teorier, något som kopplas till 

det deduktiva angreppssättet (Bryman & Bell, 2017, s. 42–43). Istället har studien ämnat 

identifiera och ge forskningsbaserat stöd för fokusområden i affärsmodeller i en cirkulär 

ekonomi. Studiens författare har inte hittat något liknande i tidigare forskning och vill 

därför teoretiskt bidra till ämnet, nya teoretiska bidrag kopplas i huvudsak till ett induktivt 

angreppssätt (Bryman & Bell, 2017, s. 43). 

2.5. Forskningsmetod 
Vid forskning inom det företagsekonomiska området kan kvantitativa eller kvalitativa 

forskningsmetoder användas. Inom kvantitativa forskningen ingår datainsamling i form 

av numeriska data, som i huvudsak antar deduktivt angreppsätt i relationen mellan teori 

och praktik. Genom detta naturvetenskapliga synsätt skapas även en objektiv syn på 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017, s. 166). Den kvalitativa metodens datainsamling 

baseras huvudsakligen på intervjuer, istället för numeriska data och omfattas mestadels 

av ett induktivt angreppsätt (Bryman & Bell, 2017, s. 372). Vidare lägger den kvalitativa 

forskningsstrategin vikt vid deltagarnas uppfattningar och vad som anses vara 

betydelsefullt för dem (Bryman & Bell, 2017, s. 373). Man eftersträvar att skapa en nära 

relation med undersökningspersonerna, då kvalitativa forskare vill skapa en förståelse 

kring åsikter, värderingar och beteenden (Bryman & Bell, 2017, s. 373).  

 

Den aktuella studien har baserats på den kvalitativa forskningsstrategin där 

datainsamlingen bestått av intervjuer. Detta då studien ämnar skapa en ökad förståelse 

kring affärsmodeller i en cirkulär ekonomi och dess möjligheter samt 

utvecklingsområden. Hade den aktuella studien istället genomförts med en kvantitativ 

metod, hade det inte varit möjligt att fånga in respondenternas uppfattning kring de 

berörda områdena, då det dels är svårt att översätta mjuka värden i siffror samt att det inte 

gått att med säkerhet förutse vilka uppfattningar respondenterna har haft. Genom den 

kvalitativa forskningsmetoden har författarna haft möjlighet att diskutera vad de 

intervjuade företagen ser för utvecklingsmöjligheter i sina verksamhet, samt vad som kan 

bli problematiskt vid en omställning mot cirkulär ekonomi. Det här inte hade varit möjligt 

med en kvantitativ undersökning och då hade syftet med studien inte kunnat uppfyllas.  

2.6. Perspektiv  
Med hänsyn till syftet med studien, som är att undersöka utmaningar och möjligheter för 

affärsmodeller i cirkulär ekonomi hos företag, har ett företagarperspektiv använts. I det 

indelande kapitlet anges vart forskningen på området anses vara bristande, det har väglett 

studiens positionering mot syftet genom att använda företagens perspektiv på 

affärsmodeller. 

2.7. Litteratursökning   
Bryman och Bell (2017, s. 115) presenterar att en av de viktigaste delarna inför ett 

forskningsprojekt är genomgången av den tillgängliga litteraturen på området. Bryman 

och Bell (2017, s. 116) belyser även att litteratursökningen verkar som ett hjälpmedel för 

att identifiera kunskapsluckor i tidigare forskning, samt att författare kan hitta inspiration 
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till den egna studien kring angreppsätt, teoretiska val samt formulering av sin 

forskningsfråga. Man kan även lära sig att dra nytta av tidigare forskares misstag (Bryman 

& Bell, 2017, s. 126).  

 

Inför studiens genomförande gjordes en sökning av befintlig forskning på områdena: 

cirkulär ekonomi, affärsmodeller, cirkulära samt hållbara affärsmodeller. Anledningen 

till det här var att skapa en uppfattning om tidigare forskning på ämnet, samt att identifiera 

möjliga kunskapsluckor den aktuella studien kunde fylla. Litteratursökningen användes 

sedan som bas för studiens positionering och det identifierades en kunskapslucka kring 

företags affärsmodeller i en cirkulär ekonomi och hur de praktiskt ska implementeras. 

Problembakgrunden och diskussionen antyder att affärsmodeller behöver förändras för 

att anpassas mot cirkulär ekonomi, vilket har resulterat i studiens problemformulering. 

Därmed har studier vilka behandlar cirkulär ekonomi och olika affärsmodeller för en 

implementering varit utgångspunkten i litteratursökningen för studien.  
 

Vid litteratursökningen av vetenskapliga artiklar har databasen EBSCO Business Source 

Premier används mest frekvent. Då det är av betydelse att ha hög pålitlighet på artiklarna 

(Thurén, 2013, s. 75), har enbart studier som varit vetenskapligt granskade använts. 

Vidare har det i den mån möjligt använts studier som varit frekvent citerade och 

refererade till för att ytterligare stärka pålitligheten. För att få en bredare litterär grund 

och teoretisk mättnad studerades referenslistor från tidigare forskning som kopplats till 

studien. Utöver vetenskapliga artiklar har det använts annan litteratur i form av böcker, 

som främst har behandlat företagsekonomisk vetenskaplig metod för att forma 

metodavsnitten i studien, vilka har sökts fram via söktjänsten från Umeås 

universitetsbibliotek. 

2.8. Källkritik  
Thurén (2013, s. 4) presenterar vikten att kritiskt granska och värdera litteratur för att 

därigenom kunna säkerställa deras tillförlitlighet. För att bedöma i vilken utsträckning 

källorna i studien är tillförlitliga har de kritiskt granskats enligt fyra principer som 

presenterats av Thurén (2013, s. 7–8), äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  

 

Det första kriteriet, äkthet, baseras på att källan ska innehålla trovärdigt material och vara 

det den påstår sig att vara (Thurén, 2013, s. 7). Vad det gäller att tillämpa källor som 

uppfyller kriteriet för äkthet har studien baserats på vetenskapliga artiklar, rapporter samt 

böcker. Vid valet av källorna har utgivaren och forskaren studerats, vidare har författarna 

försökt identifiera om källan frekvent citerats och använts i annan forskning. I den mån 

möjlig har även primärkällan identifierats för att ytterligare stärka äktheten, men i de fall 

den ej gått att finna har andrahandsreferering tillämpats. Likväl som det är av betydelse 

att ha äkta källor, behöver även tidpunkten för när källan är producerad granskas, vilket 

kriteriet tidssamband berör (Thurén, 2013, s. 7). För att ha aktuella och uppdaterade källor 

har dessa studerats och granskats med hänsyn till utgivningsår. Då studien har sin 

utgångspunkt i affärsmodeller i cirkulär ekonomi, som är ett relativt nytt 

forskningsområde, har aktuella källor identifierats.   

 

Det tredje kriteriet, oberoende, handlar om att källan bör kunna stå för sig själv (Thurén, 

2013, s. 8). För att stärka källornas oberoende i studien har ett antal artiklar identifierats 

för att försäkra att flera studier belyser samma resonemang. Vilket lett till att det vid vissa 

tillfällen använts dubbelreferering för att stärka ett argument. I de fall där 
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andrahandsreferering har använts kan det finnas en viss risk för tradering då det är en 

återgivning av primärkällan som använts (Thurén, 2013, s. 45). Det sista kriteriet, 

tendensfrihet, innebär att det inte ska råda några tvivelaktigheter kring den bild som källan 

ger av verkligheten eller misstankar om att denna skulle vara missvisande (Thurén, 2013, 

s. 8). Kriteriet har tagits i beaktande även om källorna till viss mån kan anses vara 

subjektiva. Författare till litteratur kommer alltid ha egenintressen och personliga åsikter 

vid framställningen av deras studier, granskningen för den aktuella studien blev därför att 

säkerställa att denna subjektivitet inte förvränger verkligheten (Thurén, 2013, s. 63). 

 

Sammanfattningsvis vill författarna till denna studie påpeka att alla ovanstående kriterier 

har under forskningsprocessen tagits i beaktning i den mån möjlig. Den litteratur som 

studien omfattats av har granskats av båda författarna och sedan diskuterats för att 

säkerställa kvalité och innehåll. Vidare är det viktigt att notera att majoriteten av 

litteraturen har varit skriven på engelska, vilket kan ha resulterat i tolkningsfel, men 

genom god samverkan har författarna ämnat skapa en rättvisande bild av litteraturen. 

2.9. Val av teori 
Johansson Lindfors (1993, s. 87) presenterar vikten av en begriplig koppling mellan det 

formulerade problemet i studien och de valda teorierna som appliceras. Teorierna som 

valts till denna studie är aktuella mot problemformuleringen eftersom de behandlar 

cirkulär ekonomi och affärsmodeller. Litteratursökningen gav författarna till denna studie 

en bred bas av tidigare forskning och rapporter att grunda ett teoretiskt ramverk på, som 

ligger till grund för att besvara problemformuleringen samt att uppfylla syftet.   

 

Uppbyggnaden av följande teorikapitel inleds med en redogörelse av konceptet och en 

definition av cirkulär ekonomi, för att vidare presentera samhällstypens karaktärsdrag. 

Författarna till den här studien har även valt att inkludera ett verktyg, ReSOLVE, för att 

skapa en tydlig koppling till hur konceptet kan appliceras. Att ta med cirkulär ekonomi 

som begrepp och teori är nödvändigt då studien har för avsikt att undersöka vilka 

utmaningar och möjligheter förtagens affärsmodeller står inför vid en omställning till 

cirkulär ekonomi. Efterföljande avsnitt presenterar affärsmodeller och hur de kan 

anpassas till att stödja affärsidéer som bygger på hållbarhet. Affärsmodellskanvasen har 

valts som utgångspunkt i affärsmodellsdelen, dels då den är enkel i sin utformning och 

tolkning, men även för att modellen är etablerad både i praktiken och i teorin. CBMC har 

valts som modell för den fortsatta studien då den är en anpassning av 

affärsmodellskanvasen, som tar hänsyn till de speciella aspekter som står i fokus i ett 

cirkulärekonomiskt samhälle.   

 

Det som presenteras i kapitlet baseras på vetenskapliga artiklar samt rapporter från 

välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation (EMAF), som presenteras 

närmare nedan. De vetenskapliga artiklarna författarna använt sig av är fackligt granskade 

och ger därmed tillförlitlighet till den teoretiska referensramen (Thurén, 2013, s. 75). 

Författarna till de artiklar som använts samt rapporter från EMAF är ofta återkommande 

i övrig forskning på området. Det tyder på stor spridning och acceptans för teorierna samt 

stärker deras tillförlitlighet och relevans för studien. Närmare alla av de studierna som 

granskats har använt EMAFs definition som utgångspunkt för att beskriva cirkulär 

ekonomi och den har på så sätt blivit normgivande på området.   
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Det ges en 

beskrivning av cirkulär ekonomi och tidigare forskning på området. Därefter presenteras 

studier gällande affärsmodeller och hur de kan anpassas mot en cirkulär ekonomi. 

3.1. Cirkulär ekonomi 
Cirkulär ekonomi benämns ofta i termer av slutna kretslopp och grundidén uppkom redan 

under 1966 genom en illustration av en raket i omlopp, med begränsade resurser (Lieder 

& Rashid, 2016, s. 37). Det var under 1981 som aspekter gällande återvinning och 

återanvändning började implementeras i det slutna kretsloppet, men först under 90-talet 

myntades begreppet cirkulär ekonomi (Lieder & Rashid, 2016, s. 43). Då ämnade 

begreppet att expandera produktlivscykler för att minimera användande av material och 

därigenom minska miljöpåverkan vid produktion (Lieder & Rashid, 2016, s. 43).  

 

Genom att samhället är strukturerat efter det linjära konsumtionsmönstret blir en 

implementering av cirkulär ekonomi svårt, vilket resulterar i att det krävs en 

attitydförändring hos samhället såväl som producerande företag för att öppna upp för 

förändring (Lieder & Rashid, 2016, s. 46). Detta konstaterande bekräftas av Merli et al. 

(2017, s. 704) som menar att cirkulär ekonomi är avgörande för att komma ifrån dagens 

linjära ekonomier. Det som presenteras i flertalet tidigare studier är att cirkulär ekonomi 

är ett ungt begrepp som får allt större uppmärksamhet inom forskningen (Lieder & 

Rashid, 2016, s. 37) och Lieder och Rashid (2016, s. 45) menar att denna ökade 

uppmärksamhet kan resultera i att begreppet blir mer accepterat av samhället. Det här 

bekräftas av Geissdoerfer et al. (2017, s. 757) som menar att den ökade medvetenheten 

och kännedomen av cirkulär ekonomi kan underlätta den praktiska implementeringen. 

 

Som tidigare konstaterats i bakgrunden till denna studie finns det ingen fastställd 

definition av cirkulär ekonomi, vilket i vissa fall kan leda till viss förvirring och 

därigenom minskade chanser för implementering (Preston, 2012, s. 3). Efter att ha 

studerat tidigare forskning kan det dock konstateras att majoriteten baseras på samma 

definition, vilken är den från EMAF. EMAF är en organisation som grundades 2010 och 

arbetar med att accelerera övergången och öka kunskapen kring cirkulär ekonomi. Sedan 

starten har välgörenhetsorganisationen blivit bland de främsta i världen på att etablera 

cirkulär ekonomi på agendan för beslutsfattare inom företag, stater och lärosäten (Ellen 

MacArthur Foundation, u.å.). Lieder och Rashid (2016, s. 37) motiverar valet med att 

definitionen anses vara den mest omfattande och tar med flera aspekter av samhället, då 

bland annat ekonomiska fördelar och materialval är av betydelse (Lieder & Rashid, 2016, 

s. 37, 47). Ytterligare författare som använder sig av den är Merli et al. (2017, s.704), som 

menar att man genom definitionen på ett bra sätt kan applicera begreppet på samhället 

och verksamheter. Även Urbinati et al. (2017, s. 488) presenterar cirkulär ekonomi efter 

principer uppställda från just EMAF.  

 

Enligt EMAF (2015, s. 5) karakteriseras, snarare än definieras, cirkulär ekonomi som en 

ekonomi där designen av produkter ska stärkas genom att tänka i pånyttfödande 

perspektiv. Med det menas att produkter, komponenter och material ska bevaras vid deras 

mest effektiva och lönsamma värde vid alla tidpunkter, fördelat över både tekniska och 
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biologiska cykler. Konceptet fungerar som en kontinuerligt positiv utvecklingscykel där 

det finns en ständig strävan efter att öka och bevara naturkapital, optimera resursflöden 

och minimera systemrisker vid hantering av ändliga resurser (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 5). Det här nya synsättet på samhället syftar slutligen till att 

sammanföra den globala ekonomiska utvecklingen bort från en begränsad 

resursförbrukning. EMAF (2015, s. 5–7) presenterar vidare att arbetet mot cirkulär 

ekonomi kan ses som en process utefter tre principer och genom dessa skapas vägledning 

samt inspiration för hur verksamheter kan arbeta. De tre visas i figur 3 som ett cirkulärt 

system, även kallat fjärilsdiagram, och presenteras vidare nedan: 

 
Figur 3: Fjärilsdiagram. Återgivet med tillstånd av Ellen MacArthur Foundation (2015, s.6). Copyright © 

Ellen MacArthur Foundation [Note: 2015]. 

 

Första principen introducerar konceptet om dematerialisering, att göra mer med mindre, 

och kan exemplifieras med att hitta nya användningsområden för redan förbrukat 

material). EMAF (2015, s. 5) menar att genom kontroll av ändliga resurser kan 

naturkapital bevaras och även förbättras, vilket innebär att teknik kan börja nyttjas istället 

för att konsumera fysiska resurser. Cirkulär ekonomi uppmuntrar även system som ger 

förutsättningar för att återskapa naturresurser, samt att främja teknologier och processer 

som använder sig av förnybara resurser. Det kan exemplifieras med användandet av 

digitala kommunikationsmedel vid vidarebefordran av information (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 5). 
 



 

 

14 

 

Princip två lyfter fram vikten av att identifiera hur resurser kan optimeras, det här 

presenteras med två cykler, en biologisk och en teknisk (Ellen MacArthur Foundation, 

2015, s. 6). Den tekniska cykeln, blått område i figur 3, innefattar hur produkter bör 

designas för att möjliggöra återtillverkning, renovering och återvinning, genom att 

ständigt eftersträva att komponenter och material förblir cirkulerande. Inom den tekniska 

cykeln möjliggörs även att finna nya användningsområden för material, vilket vidare 

innebär att resursen kan nyttjas mer än en gång under sin livstid och kommer till 

användning inom nya områden (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 6). Det gröna 

området i figur 3, illustrerar den biologiska cykeln. Här presenteras hur cirkulär ekonomi 

ämnar stödja hur biologiska näringsämnen kan återföras till biosfären och sedan användas 

som råmaterial i nya cykler. Värde skapas genom att designa produkter och dess material 

för att möjliggöra återanvändning, vilket innebär att nya produktlivscykel skapas med 

samma råmaterial, även kallat kaskader. En kaskad kan exemplifieras med en konsument 

som köper och använder en bomullströja, för att i nästa steg sälja den vidare så bomullen 

kan återanvändas, exempelvis i form av möbelstoppning (Ellen MacArthur Foundation, 

2015, s. 6). 

 

Den tredje och avslutande principen för cirkulära ekonomier avser att främja 

systemeffektivitet genom att designa bort uppenbara negativa externa effekter i produkter 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 6). Det här ska genomföras genom att reducera 

skada som går att härleda till områden som mat, mobilitet, hälsa och utbildning. Det 

presenteras även hur samhället behöver börja hantera olika externa faktorer med avseende 

på utsläpp och andra föroreningar (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 6). De cirkulära 

principerna presenterar vad cirkulär ekonomi har för utgångspunkter och hur samhället 

bör byggas upp samt vilka åtgärder som bör vidtas för att verka cirkulärt. EMAF (2013, 

s. 22; 2015, s.7) har även presenterat fem karaktärsdrag som identifierar en cirkulär 

ekonomi, vilka verkar på en mer ingående nivå och ökar förståelsen.  

 

Det första karaktärsdraget identifierar hur produkter bör designas för att möjliggöra 

återanvändning av resurser och material (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 7). I en 

cirkulär ekonomi behandlas avfall som icke-existerande, då produkter ska vara designade 

för att inte efterlämna något avfall (Ellen MacArthur Foundation, 2013, s. 22). De 

biologiska materialen ska vara giftfria och kan därav på ett enkelt sätt förnyas, samtidigt 

som tekniska komponenter eller materialen ska designas så dessa kan återanvändas på ett 

energisnålt och kvalitetsbevarande sätt. På så vis kan resurser ständigt gå i cykler och 

återanvändas (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 7). En cirkulär ekonomi värderar 

mångfald, vilket det andra karaktärsdraget presenterar. EMAF (2015, s. 7) menar att 

mångfalden är en drivkraft för mångsidighet och resiliens i form av 

återhämtningsförmåga. Det presenteras att ekonomier kräver en balans på storleken av 

företag för att kunna utvecklas långsiktigt och genom detta kan större företag ge volym 

och effektivitet, medan mindre kan erbjuda alternativa lösningar när kriser inträffar. På 

detta sätt kan risker spridas i ett system vilket leder till färre komplikationer för samhället 

vid en yttre störning, det kan liknas vid betydelsen av biologisk mångfald i naturens 

ekosystem för att överleva förändringar i miljön (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 

7).  

 

Det tredje karaktärsdraget fokuserar på användandet av förnyelsebara källor för att 

därigenom minska resursanvändningen, vilket är någonting som visats tydligt i tidigare 

utförd forskning på området (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 8; Lieder & Rashid, 
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2016, s. 37). Att tänka i system är det fjärde karaktärsdraget för en cirkulär ekonomi och 

menar att cirkulära system bygger på ett helhetsperspektiv över hur olika komponenter 

av samhället kan ses som en helhet och att dessa är beroende av varandra (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015, s. 7). Genom att integrera olika faktorer till en helhet kan 

resurser nyttjas med högre effektivitet och därigenom skapa ett högre sammanlagt värde 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 8). Det femte och sista som karakteriserar en 

cirkulär ekonomi är prissättning, där menas att negativa aspekter som avviker från 

konceptet kring cirkularitet bör reflekteras i priset. Det resulterar vidare i att ju större 

skada en produkt gör, desto högre pris bör tillfalla produkten, för att på så sätt minimera 

effekter av negativt slag i verksamheter (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 8). 

 

Forskningen på området har hittills varit fokuserad mot miljömässig påverkan och 

ekonomiska fördelar (Lieder & Rashid, 2016, s. 39). Att cirkulär ekonomi skapar värde 

genom att ta tillvara på material och resurser till fullo presenterar Merli et al. (2017, s. 

704) i sin studie. Lieder och Rashid (2016, s. 39) följer detta påstående genom att hävda 

att forskningen länge haft utgångspunkt i hur resursanvändning kan optimeras, vilket även 

är en central del i vad EMAF (2015, s. 6) menar karaktäriserar en cirkulär ekonomi. 

Bakker et. al. (2014, refererad i Lieder & Rashid, 2016, s. 44) presenterar även hur 

forskningen kring produktutveckling är central för att skapa hållbara och cirkulära 

system. Ett resonemang som kan kännas igen från Tukker och Tischner (2016, refererad 

i Lieder & Rashid, 2016, s. 44; Urbinati et al., 2017, s. 490) som menar att företag i 

cirkulära ekonomier kan erbjuda värde genom så kallade "product service systems" 

(PSS). Det skapar en antydan till hur designandet av produkter blir av allt större betydelse, 

vilket samstämmer väl med hur EMAF (2015, s. 6) belyser vikten av produktdesign. 

 

Vidare finns det implikationer från tidigare forskning att cirkulär ekonomi har svårt att 

etablera sig i samhället på grund av det linjära mönstret som präglar konsumtion och 

produktion (Lieder & Rashid, 2016, s. 46). Det här genom att affärsmodeller, produkter 

och distributionskedjor är utvecklade i det linjära samhället och därför inte är kapabla till 

att anpassa sig efter cirkulär ekonomi (Lieder & Rashid, 2016, s. 44). Därför har Asif et 

al. (2012, refererad i Lieder & Rashid, 2016, s. 45) presenterat en studie kring hur 

aktiviteter från cirkulär ekonomi kan integreras i tillverkande företags affärsmodeller, 

vilket även här belyses genom produktdesign. Ytterligare forskning som tar fasta på att 

fokusera på att affärsmodeller är av vikt för att skapa genomslagskraft är Stahel (2010, s. 

15), som menar att cirkulär ekonomi är ett nödvändigt koncept för att få affärsmodeller 

att passa in i ett samhälle som fokuserar allt mer på hållbarhet. Det konstateras även av 

Urbinati et. al. (2017, s. 487), som presenterar att dagens forskning är bristande i att 

erbjuda verktyg för företag som vill börja arbeta med cirkulär ekonomi och hur 

affärsmodellerna kan anpassas efter konceptet. Med hänsyn till presentationen av hur 

tidigare forskning tydligt efterfrågar studier som undersöker hur affärsmodeller bör 

anpassas i cirkulär ekonomi ämnar den aktuella studien reducera denna lucka. 

3.1.1. ReSOLVE 

Att cirkulär ekonomi är ett ungt teoretiskt begrepp har tidigare konstaterats, vilket 

resulterar i att implementeringen av detta försvåras (Ellen MacArthur Foundation, 2015, 

s. 9). För att accelerera och underlätta för företag och organisationer att förändra 

verksamheter att bli mer cirkulära har EMAF (2015, s. 9) utvecklat ett verktyg för den 

privata, såväl som den offentliga sektorn. Verktyget har benämningen "ReSOLVE", 

vilket är en förkortning av de engelska begreppen Regenerate (sv. återskapa), Share (sv. 

dela), Optimize (sv. optimera), Loop, Virtualize (sv. virtualisera) och Exchange (sv. byta 
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ut). ReSOLVE omfattas av handlingar företag och organisationer kan genomföra för att 

förenkla övergången mot cirkulär ekonomi. EMAF (2015, s.9) menar att varje del av 

ramverket effektiviserar nyttjandet av fysiska resurser och förlänger dess livscykler, samt 

ökar användandet av förnybara energikällor. Det påpekas även att varje handling 

förstärker och accelererar prestationen av de resterande handlingarna (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 9). 

 

Begreppet Regenerate avser vikten av att organisationer i större utsträckning bör 

eftersträva att byta ut resurser till förnybara källor och material. Genom åtgärderna 

bevaras ekosystemen då fokusaktiviteter blir insamlingar av avfall och överblivet 

material, bibehållande av resurser samt renovering. För att uppnå cirkularitet bör det 

eftersträvas att återlämna de biologiska resurserna till biosfären (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 9). Share är ett viktigt steg mot cirkulär ekonomi och belyser 

fördelarna med att dela och återanvända tillgångar. Genom att se en gemensam 

användning i olika tillgångar och att fokusera aktiviteter mot återanvändning nyttjas 

tillgångar maximalt och det linjära konsumtionsbeteendet frångås (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 9). Optimize tar fasta på att optimera prestanda och effektivitet på 

produkter för att ge dem längre livslängd och därigenom minskas användandet av 

lågpresterande produkter. Genom att fokusera på tillverkning av hållbara produkter med 

högre effektivitet nyttjas resurser maximalt och bidrar därför till minskad konsumtion. En 

grundsten för cirkulär ekonomi är att se samhället som ett slutet kretslopp, vilket 

aktiviteten Loop grundar sig i. Här belyses vikten att ta tillvara på åtgärder relaterade till 

återtillverkning och återvinning av material (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 9).   

 

Bland åtgärderna i ReSOLVE är det väsentligt att börja dematerialisera processer, att 

ständigt eftersträva att göra mer med mindre utan att minska på funktionaliteten, vilket 

Virtualize vill exemplifiera. EMAF (2015, s. 9) menar att detta kan göras i två steg, direkt 

och indirekt. Det direkta steget pekar på hur människor väljer att transportera sig eller 

produkter och det indirekta steget vidrör exempelvis hur konsumenterna väljer att göra 

sina inköp, i butik eller på nätet. Handlingen Exchange fokuserar på att tillägna sig nya 

tekniker och cirkulära produkter för att bidra till ett cirkulärekonomiskt samhälle (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015, s. 9). Vilket kan göras genom ett ökat användande av bland 

annat multimodal transport. Med ReSOLVE som verktyg kan de cirkulär ekonomiska 

principerna bli till handlingar som företag och organisationer kan ta tillvara på för att bli 

en del av cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 9). För att anpassa en 

affärsmodell som kan vara funktionell i en cirkulär ekonomi har Lewandowski (2016, 

s.22) använt sig av ReSOLVE för att ta tillvara på de aktiviteter som krävs. Det har 

resulterat i en affärsmodell som kommer användas vidare i studien och presenterats i 

avsnitt 3.2.1. 

3.1.2. Studiens applicering av cirkulär ekonomi  
I den aktuella studien kommer konceptet kring cirkulär ekonomi appliceras på en 

träbyggnadsfastighet. Med stöd i standarden EN 15 804, har olika steg för en byggnad 

identifierats för att sluta det kretslopp som en cirkulär ekonomi eftersträvar och genom 

detta har valen av företag och respondenter kunnat stärkas. EN 15 804 är mer specifikt en 

standard för att visa hur byggnadsföretag kan jobba med ett livscykelperspektiv (eng. Life 

Cycle Assessment, LCA) vid framställningen av sina produkter (Gyetvai, 2012). 

 

De olika stegen i standarden omfattar i första hand produktsteget, här berörs frågor kring 

tillgången på råmaterial och produktion (Gyetvai, 2012). Produktsteget går att härleda 
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både till den första cirkulär ekonomiska principen och det första karaktärsdraget om att 

ta tillvara på naturmaterialet och tillgången på det, samt hur man designar sina produkter 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 5, 7). Det efterföljande konstruktionssteget avser 

processer för uppförande och installation av det producerade materialet (Gyetvai, 2012). 

Inom cirkulär ekonomi är dematerialisering och användandet av hållbara resurser centralt 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 5), vilket kan kopplas till LCA då det fokuserar 

på hur material och tekniker används för att bygga hållbart (Gyetvai, 2012). 

 

 Det tredje steget i livscykeln infaller under tiden som produkten används (Gyetvai, 2012) 

och handlar om att förlänga livscykeln genom reparationer, renoveringar och uppdatering 

av nyttjandemöjligheterna (Gyetvai, 2012). Steget visar på hur resurser kan optimeras och 

därigenom kan livslängden förlängas, som är en del av aktiviteterna i ReSOLVE (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015, s. 9). Det avslutande steget i standarden tar fasta på hur 

man tar tillvara på material som blir över i slutet av livscykeln och byggprocessen, det 

berör demolering (Gyetvai, 2012). Vilket tas fasta på i en cirkulär ekonomi genom det 

första karaktärsdraget (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 7). Utöver det fjärde och 

avslutande steget innehåller standarden ett extra steg kring möjligheterna för materialen 

från byggnader att återanvändas eller återvinnas till nya material (Steel Construction, u.å.; 

Gyetvai, 2012). Möjligheter till att materialen kan sättas i eviga kretslopp eftersträvas 

inom cirkulär ekonomi och därför är steget viktigt för en implementering (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015, s. 7). 

 

Genom att sätta ihop konceptet kring cirkulär ekonomi och standarden EN 15 804 tas det 

tydligt tillvara på det cirkulära karaktärsdraget gällande mångfald och hur olika typer av 

företag behövs för att skapa resiliens och långsiktig utveckling (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 7). Med stöd i standarden har fem olika steg identifierats som 

möjliggör att sluta det cirkulära kretsloppet kring en träbyggnadsfastighet: 

 

1. För att kunna bygga huset behöver man framställa material, i detta fall trä. Här är 

aspekter vad det gäller design och framställningen materialet intressanta. 
2. Nästa steg i denna process är att framställa och bygga huset. 
3. Det tredje steget i detta cirkulära system har identifierats som renoveringar, 

utbyggnader och förbättringar. 
4. Vidare kommer en punkt när byggnaden måste demonteras. 
5. För att sedan sluta den cirkulära cirkeln behöver man identifiera och undersöka 

återvinningsaspekterna av materialet som rivs och hur det kan få förlängda 

livscykler i from av återanvändning. 
 

Genom uppställningen ämnar den aktuella studien att undersöka hur cirkulär ekonomi 

kan implementeras för den identifierade kedjan som presenteras ovan.  

 

I Lieder och Rashids (2016) översiktsstudie presenteras hur implementering av cirkulär 

ekonomi hos företag kan tas framåt. Studien påvisar att en storskalig övergång till cirkulär 

ekonomi kräver en användning av tre perspektiv. Perspektiven omfattas dels av ett 

miljöperspektiv där intressenterna består av stater, regeringar och samhället, ett 

perspektiv sett från begränsade resurser där intressenterna är stater och samhället, samt 

ett perspektiv sett från ekonomiska fördelar där företagen är intressenter (Lieder & 

Rashid, 2016, s. 46). I miljöperspektivet ligger fokus på avfall, deponi och utsläpp. Från 

perspektivet av begränsade resurser fokuserar man på cirkulation av resurser, kritiska 
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material och volatilitet. Det ekonomiska perspektivet och dess intressenter, vilket 

huvudsakligen använts i den aktuella studien, fokuserar på affärsmodeller, 

distributionskedjor, produktdesign och materialval (Lieder & Rashid, 2016, s. 45–46). 

 

Den aktuella studien har, med grund i nämnda översiktsstudie (Lieder & Rashid, 2016), 

valt att använda sig av perspektivet ekonomiska fördelar där företagen utgör 

intressenterna. Fokus för den aktuella studien kommer därför grunda sig i affärsmodeller 

inom detta perspektiv. Med hänsyn till att Lieder och Rashid (2016, s. 45) uttryckligen, 

tillsammans med andra studier (Lewandowski, 2016; Bocken et al., 2014) nämner 

affärsmodeller som ett av de största implementeringshindrena för cirkulära ekonomier. 

3.2. Affärsmodeller 
Osterwalder et al. (2005, s. 2) beskriver en affärsmodell som en ritning för hur företag 

driver sin verksamhet. Ritningen tillåter att man antingen designar hur olika delar av 

företaget hänger samman, eller retroaktivt kan skapa förståelse för hur de gör det. Det 

konstateras att en affärsmodell är en förenklad beskrivning och representation av ett 

komplext väsen eller process där summan av modellen är mer än summan av dess delar 

(Osterwalder et al., 2005, s.9). Vidare definierar Osterwalder et al. (2005, s. 3) en 

affärsmodell som följer: 

 

” A business model is a conceptual tool containing a set of objects, concepts and their 

relationships with the objective to express the business logic of a specific firm. 

Therefore, we must consider which concepts and relationships allow a simplified 

description and representation of what value is provided to customers, how this is done 

and with which financial consequences.”1 

 

Det finns flertalet teoretiska modeller som illustrerar affärsmodeller, men en av de mer 

brett accepterade och applicerade är affärsmodellskanvasen (eng. Business model canvas, 

BMC) av Osterwalder och Pigneur (Lewandowski, 2016, s.10). BMC består av nio 

byggblock som illustrerar huvudaktiviteterna i ett företag (Osterwalder & Pigneur, 2013, 

s.15) och förklaras vidare nedan.  

 

Kundsegment 

Att ha en slutgiltig kund är avgörande för ett vinstdrivande företags överlevnad, därför är 

det av stor vikt att ha en tydlig bild av vem kunden är. Kunder kan delas upp i olika 

segment utefter varierande egenskaper så som: behov, villighet att betala och 

distributionskanaler (Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 20–21). 

 

Värdeerbjudande 

Syftar på den eller de produkter som erbjuds kundsegmenten och som skapar ett värde 

för dem. Erbjudandet kan bestå i en nyhet, förbättrad funktion, varumärke, pris eller 

kundanpassning och är beroende av segmentens efterfrågan (Osterwalder & Pigneur, 

2013, s. 22–23). 

 
                                                             

1 ”En affärsmodell är ett konceptuellt verktyg som innehåller en uppsättning av objekt, idéer och deras 

relation till varandra, med målet att formulera affärslogiken för en specifik firma. Därför måste vi förstå 

vilka idéer och relationer som möjliggör en förenklad beskrivning och representation av vilket värde som 

skapas för kunden, hur det skapas och med vilka finansiella konsekvenser.” 



 

 

19 

 

Kanaler 

Blocket kanaler beskriver hur produktens värde kommuniceras till kundsegmenten. Hur 

en medvetenhet skapas kring erbjudandet, hur de är tänkta att levereras och distribueras, 

samt eventuell kundservice efter att köpet är genomfört (Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 

26). Kanalerna kan vara direkta egenägda kanaler eller indirekta kanaler genom andra 

aktörer. Vilka kanaler som används påverkas av kostnad men även av vilken 

genomslagskraft man eftersträvar. Indirekta kanaler så som grossister och plattformar har 

ofta större genomslagskraft men innebär även större kostnader (Osterwalder & Pigneur, 

2013, s. 27). 

 

Kundrelationer 

Här ska företag dels se till den relation de vill ha med kundsegmenten, men även försöka 

förutse vad kunden förväntar sig av relationen. Det kan handla om att värva och behålla 

kunder eller att skapa merförsäljning, personlig hjälp, självbetjäning eller nätforum 

(Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 28–29). 

 

Intäktsflöden 

För att i slutändan avgöra om organisationen är sannolik att gå med vinst eller inte behövs 

sannolika intäktsflöden förutses. Blocket belyser vad kunden är villig att betala för 

värdeerbjudandet, hur prissättningen ska bestämmas och hur kommer betalningarna att 

ske, vilket kan exemplifieras med engångsbetalningar, fasta intäkter, arvoden 

(Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 30–31). 

 

Nyckelresurser 

Redogör för de viktigaste tillgångarna i ett företag för att verksamheten ska fungera och 

ha möjlighet att leverera värdeerbjudande, men samtidigt generera intäkter (Osterwalder 

& Pigneur, 2013, s. 34). Nyckelresurserna varierar med verksamhet, till exempel att man 

ska producera varor eller erbjuda tjänster. Resurserna kan vara fysiska material, 

immateriella som patent och varumärken, mänskliga så som kunskap eller ekonomiska 

resurser (Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 35). 

 

Nyckelaktiviteter 

De huvudsakliga aktiviteterna en organisation omfattas av varierar likt nyckelresurserna 

med den verksamhet som bedrivs. Nyckelaktiviteterna går oftast att härleda till de 

vinstdrivare som finns i verksamheten, vilket kan vara kostnadseffektivisering för ett 

tillverkningsföretag eller problemlösning för en konsultfirma (Osterwalder & Pigneur, 

2013, s. 36–37). 

 

Nyckelpartnerskap 

Samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt för att en affärsmodell ska fullgöra sin 

funktion. Osterwalder och Pigneur (2013, s. 38) identifierar fyra typer av partnerskap: 1. 

strategiska allianser med icke-konkurrenter, 2. strategiska partnerskap mellan 

konkurrenter, 3. samriskbolag för att utveckla nya företag, 4. mellan köpare och 

leverantörer. Tre skäl till varför partnerskap ingås tas även upp: 1. Optimering och 

skalfördelar (ofta mellan köpare och leverantör), 2. minskning av risker och osäkerhet 

(konkurrenter), 3. anskaffning av vissa resurser och aktiviteter (icke-konkurrenter) 

(Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 39).  
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Kostnadsstruktur 

I likhet med tidigare nämnda intäktsflödena måste även kostnader som går att härleda till 

affärsmodellens verksamhet beräknas, för att avgöra om möjlighet till vinst finns eller 

inte. Kostnadsstrukturen är lätt att tydliggöra efter att blocken kopplade till 

nyckelresurser, -aktiviteter och -partnerskap fastställts (Osterwalder & Pigneur, 2013, s. 

41). Genom en uppfattning om kostnadsstrukturen kan man avgöra hur en organisation 

bör agera gentemot kostnaderna; vill man vara kostnads- eller värdedrivna, hur beroende 

är företaget eller organisationen av fasta respektive rörliga kostnader, finns det 

stordriftsfördelar eller samproduktionsfördelar att hämta (Osterwalder & Pigneur, 2013, 

s. 40). 

 

 
Figur 4. Illustration av BMC Källa: Osterwalder & Pigneur (2013). Figur tagen från Strategyzer.com 

återgiven med tillåtelse av Creative Commons.  

 

Det finns flertalet hållbara affärsmodeller med syfte att bidra till en bättre miljö och ett 

bättre samhälle (Lewandowski, 2016, s. 8–9). Forskningen kring hållbara affärsmodeller 

anses spretig och osammanhängande, därför har Bocken et al. (2014) gjort en litterär 

översiktsstudie för att sammanfoga de modeller och system som föreslagits i diverse 

forskning. Bocken et al. (2014, s. 43) använder sig av tre konceptuella faktorer när 

affärsmodellerna har studerats, vilka är värdeerbjudande, värdeskapande och leverans, 

samt värdefångande. Vidare presenteras att aspekterna är anpassade utifrån bland annat 

BMC av Osterwalder och Pigneur, men även en liknande modell av Richardson (2008, 

refererad i Bocken et al., 2014, s. 43). Studien resulterade i en sammanställning bestående 

av tre övergrupper och åtta arketyper för hållbara affärsmodeller (Bocken et al., 2014, s. 

48). Grupperna avser att dela in modellerna efter huvudsakligt verksamhetsområde: 

teknologisk för företag som sysslar med innovationer av produkter och 

produktionsprocesser, sociala om man i huvudsak erbjuder tjänster eller icke-fysiska-, 

virtuella produkter och organisatoriska om företaget mestadels bedriver en verksamhet 

genom sina organisationsfördelar.  

 

De cirkulär ekonomiska affärsmodellerna återfinns under arketypen ”Värde från avfall” i 

den teknologiska övergruppen (Bocken et al., 2014, s. 48). Arketypen tar upp 

affärsmodeller vilka fokuserar på att eliminera avfall exempelvis genom att använda det 

som bränsle, designa produkter för att skapa nytt värde eller att de använda materialen 
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kan återgå till sitt ursprung, samt delning av tillgångar för att nyttja dem fullt ut (Bocken 

et al., 2014, s. 49). Den aktuella studien undersöker företag som är materialintensiva och 

hur deras verksamhet kan anpassas för att passa in i en cirkulär ekonomi. Därmed faller 

de in under den teknologiska övergruppen och arketypen ’skapa värde från avfall’. 

3.2.1. Cirkulära affärsmodellskanvasen 
Det etablerade användandet och den allmänna formen av BMC har gjort att den använts 

som grund för skapandet och kategoriseringen av flertalet cirkulär ekonomiska och 

hållbara affärsmodeller. Exempelvis av Barquet et al. (2013, refererade i Lewandowski, 

2016, s. 11) med koppling till produktservice system och av Lüdeke-Freund (2010, 

refererad i Lewandowski, 2016, s. 12) i kontext av eco-inovation. Även Urbinati et al. 

(2017) har använt sig av BMC som utgångspunkt, för att sedan gå vidare och skapa en 

mall för kategorisering av cirkulära företag utifrån innehållet i deras affärsmodell. 

 

Lewandowski (2016) är ytterligare en författare som har använt den ursprungliga BMC, 

men istället anpassat den till en cirkulär ekonomi i syfte att skapa en cirkulär ekonomisk 

affärsmodell. Genom att använda ReSOLVE (se avsnitt 3.1.1.) som verktyg har han 

kunnat sammanföra cirkulära karaktärsdrag med företags handlingar, vilka sedan 

kopplats till de olika blocken i BMC och därigenom skapat CBMC (Lewandowski, 2016, 

s. 5–6, 16–19). I den modifierade versionen av BMC inkluderar Lewandowski (2016, s. 

20–21) två nya block för att ta hänsyn till den bakåtriktade logistikkedjan och de 

anpassningsaktiviteter som behövs för att driva en cirkulär ekonomisk affärsmodell. 

Innehållet i CBMCs block har samma utgångspunkt som de i BMC, men då kopplingar 

görs med cirkulär ekonomiska handlingar anpassas de individuella blocken. Varje enskilt 

företag och organisation anpassar sig individuellt efter sin egen verksamhet precis som i 

BMC, de ageranden som tas upp är endast exempel på hur de olika blocken kan anpassas 

mot en cirkulär ekonomi (Lewandowski, 2016, s. 20). 

 

Värdeerbjudande anpassade till kundsegment 

Produkten i CBMC måste uppfylla det basala kravet att matcha kundens efterfrågan och 

uppfylla det behov som kunden har, likt det som beskrivs i BMC. Karaktärsdrag för 

cirkulära produkter är att de är designade och producerade med material som tillåter att 

de återanvänds, återvinns, återtillverkas och säker avfallshantering, allt för att de ska 

passa in i ett slutet materiellt kretslopp (Lewandowski, 2016, s. 16). Produkterna kan även 

vara del av ett PSS där man säljer tillgången till produkten, men inte ägandet av den. 

Tjänster anpassas främst till den plats de erbjuds via, vilket syftar på att försöka anpassa 

dem mot det virtuella. Man kan även erbjuda incitament för kunden att lämna eller sälja 

tillbaka produkter, som företaget sedan kan ta tillvara på (Lewandowski, 2016, s. 16). 

 

ReSOLVE koppling: Share, Optimize, Loop, Virtualize (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Kanaler 

Den främsta cirkulära anpassningen av kanaler i CBMC är att ständigt sträva efter att öka 

virtualiseringen i olika led. Då man försöker öka virtualiseringen i värdeerbjudandet 

behöver även kanalerna för att stödja förändringen finnas, såväl för distribution som för 

kommunikation (Lewandowski, 2016, s. 20). Samtidigt strävas det efter att arbeta för att 

utveckla sina kanaler och kommunikationsmedel med kunder och leverantörer, för att få 

kontroll över genomslagskraften och kostnaderna som beskrivs i BMC, exempelvis 
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genom att använda digital reklam och kommunicera via sociala medier (Lewandowski, 

2016, s. 17). 

 

ReSOLVE koppling: Virtualize (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Kundrelationer 

Utöver de som nämns om kundrelationer i BMC är den främsta anpassningen av blocket 

i CBMC kundens möjligheter att påverka. Kundanpassning och kundinflytande över vilka 

produkter som produceras är anpassningar som kan göras för att stärka kundrelationerna. 

Företag kan även skapa sociala marknadsföringsstrategier för att stärka relationen till 

samhället (Lewandowski, 2016, s. 17). 

 

ReSOLVE koppling: Virtualize (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Returneringssystem 

Det första av de två block Lewandowski (2016, s. 1) lagt till i sin modifierade version av 

BMC är returneringssystem (eng. take-back system). Cirkulär ekonomi bygger på slutna 

materiella kretslopp, för både biologiska och tekniska produkter. För att det ska fungera 

krävs att det finns en bakåtriktad distributionskedja från kunderna där produkter och 

material returneras (Lewandowski, 2016, s. 20). Genom en implementering av 

returneringssystem öppnar man upp för att sluta kretsloppet och därigenom bidra till 

förlängda livscykler för material och produkter. För att returneringssystemet ska fungera 

behövs dels andra nyckelpartners, kanaler och kundrelationer där returnering och 

återanvändning uppmuntras (Lewandowski, 2016, s. 20). 

 

ReSOLVE koppling: Loop (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Intäktflöden 

Då en av förändringarna i värdeerbjudandet är den ökade virtualiseringen förändras även 

intäktsflödet. Ett exempel på virtualisering är genom PSS, där kunden istället för att köpa 

den fysiska varan köper möjligheten att nyttja den. Till följd av det här kan betalningarna 

variera mellan engångsbetalningar eller olika former av abonnemang (Lewandowski, 

2016, s. 17). Likt som beskrivits för BMC kommer det även i CBMC vara en fråga av att 

förutsäga intäktsflödena för att bedöma sannolikheten att göra vinst eller inte. När det 

kommer till det nya blocket med returneringssystem finns en möjlighet till nya 

intäktsflöden, antingen från ökningen av tillgångar i form av insamlat material eller från 

återförsäljningen efter återtillverkning eller restaurering (Lewandowski, 2016, s. 17). 

 

ReSOLVE koppling: Share, Optimize, Loop (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Nyckelresurser 

De nyckelresurser som finns i CBMC beror, likt BMC, på varan eller tjänsten i 

värdeerbjudandet. För de verksamheter där erbjudandet består av att producera fysiska 

produkter kan nyckelresurserna ligga i hållbara material och mottaget återlämnat 

material. De kan även bestå av kunskap kring hur returnering eller återtillverkning av 

gamla produkter sker. För andra verksamheter där man erbjuder tjänster och virtuella 

produkter kan plattformar, kunskap och erfarenhet vara de viktigaste resurserna. 

(Lewandowski, 2016, s. 17–18) 
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ReSOLVE koppling: Regenerate, optimize, Loop, Virtualize (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Nyckelaktiviteter 

Som nämnts har nyckelaktiviteterna en stark koppling till verksamhetens syfte och dess 

värdeerbjudande. För verksamheter där återtillverkning, återvinning, restaurering, det 

teknologiska utbytet och uppdateringen är de huvudsakliga aktiviteterna, följer även ett 

behov av att finna hållbara material som passar. I cirkulär ekonomi är även resurs- och 

energieffektivitet viktiga grundpelare. Aktiviteter relaterade till att optimera processer 

sett till både spill- och energianvändning blir därigenom viktigare än den allmänna 

kostnadseffektivisering som existerar i BMC (Lewandowski, 2016, s. 18). För att uppnå 

optimeringen nämns produktdesign vara en av de avgörande aktiviteterna för att kunna 

erbjuda produkter som passar in i en cirkulär ekonomi. Produktdesign möjliggör även 

utveckling av virtuella produkter och kan genom det bidra till att minska 

materialanvändningen. Utöver aktiviteterna direkt kopplade till värdeerbjudandet kan 

även aktiviteter kring att påverka och anpassa omgivningen vara bland de viktigaste. Det 

kan handla om lobbying för att påverka politiska beslut eller starta samarbeten för att dela 

tillgångar (Lewandowski, 2016, s. 18). 

 

ReSOLVE koppling: Regenerate, Optimize, Loop, Virtualize (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Nyckelpartnerskap 

Precis som i en linjär ekonomi är det ofta ineffektivt för en organisation att ensam ansvara 

för hela processen från utvinning av råmaterial till förädling, produktion och slutligen 

bortforsling av avfall. Ett cirkulär ekonomiskt system är beroende av att det finns flera 

parter som jobbar efter liknande principer. Genom samarbetande närverk mellan 

konkurrenter såväl som icke-konkurrenter, köpare och leverantörer kan en cirkulär 

ekonomi implementeras. Partnerskapen som nämns i BMC illustreras cirkulärt i CBMC 

där partnerskap mellan icke-konkurrenter kan röra sig om returnering och följande 

återvinning av material (Lewandowski, 2016, s. 18). Mellan konkurrenter kan det vara en 

gemensam strävan mot att främja en infrastruktur för deras produkter att verka inom. För 

samarbetet mellan köpare och leverantör kan i en cirkulär ekonomi exempelvis handla 

om skalfördelar genom delade lokaler. Nätverk där företag samarbetar i sin forskning och 

produktutveckling möjliggör för samlade finansiella och intellektuella resurser samt 

snabbare framsteg i forskningen (Lewandowski, 2016, s. 19). 

 

ReSOLVE koppling: Share, Loop (Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

Kostnadsstruktur 

I genomgången av de olika blocken i CBMC presenteras att det inte funnits stöd för att 

en förändring av kostnadsstrukturen leder till cirkulär ekonomi. Däremot är det sannolikt 

att förändringar i de övriga blocken, vilka är nödvändiga för en omställning, kommer 

resultera i en förändrad kostnadsstruktur (Lewandowski, 2016, s. 19). Den resulterande 

förändringen i kostnadsstrukturen lyfts ofta fram som en av fördelarna med en 

omställning till cirkulär ekonomi. Fördelarna som avses är möjligheten i 

returneringssystemet och det bakåtvända materialflödet, där avfall blir en tillgång istället 

för en kostnad (jämför med intäktsflöden) (Lewandowski, 2016, s. 19). 

 

ReSOLVE koppling: Regenerate, Optimize, Loop, Exchange (Lewandowski, 2016, s. 19) 
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Anpassningsfaktorer 

För att klara av att anpassa sin organisation till en cirkulär ekonomi behövs en utveckling 

av både interna och externa faktorer. En anpassning av en organisations interna 

egenskaper kan innebära en förändring av företagskultur för att påverka humankapitalets 

värderingar, kunskap och motivation att agera för den nya affärsmodellen. Externa 

faktorer som organisationen kan behöva anpassas till är de politiska, ekonomiska, 

sociokulturella och teknologiska faktorerna (PEST). PEST-modellen, är en 

grundläggande ekonomisk modell för företags makromiljö. Syftet med modellen är att 

identifiera möjligheter och hot i den externa miljön (Nilsson et al., 2002, s. 91–92). De 

politiska faktorerna ser till hur politiska beslut kan påverka exempelvis köpkraften på 

marknaden (Nilsson et al., 2002, s. 93). Ekonomiska faktorer kan även dem påverka 

köpkraften hos konsumenterna, men även företagens finansiella möjligheter, exempel är 

tillgången till lånemöjligheter (Nilsson et al., 2002, s. 92). Den tredje faktorn är den 

sociokulturella och belyser bland annat attityder i samhället och hur det ser på de 

produkter som erbjuds (Nilsson et al., 2002, s. 92). Avslutningsvis tar modellen upp de 

teknologiska faktorerna, här handlar det dels om huruvida de teknologiska möjligheterna 

finns, men även kan även avse regler vilka möjliggör att teknologierna kan utnyttjas 

(Nilsson et al., 2002, s. 92). 

 

Andra anpassningsfaktorer som nämns är konsumentbeteende och allmänna opinioner, 

som i sig påverkar på vilket sätt företag kan behöva anpassa sin verksamhet för att 

attrahera olika aktörer. Vikten av att ha en marknad och infrastruktur att verka inom gör 

att aktiviteter, så som lobbying för att påverka samhället genom politik och regleringar, 

är viktiga. Det är även viktigt att bevaka marknaden för att förutse och påverka 

konsumenternas framtida behov och val av produkter. (Lewandowski, 2016, s. 20) 

 

ReSOLVE koppling: Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize, Exchange 

(Lewandowski, 2016, s. 19) 

 

 
Figur 5: Översatt illustration av Lewandowskis CBMC (2016, s. 21). Återgiven med tillåtelse av Creative 

Commons, http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Fördelar med CBMC är att den kombinerar BMC, där man fokuserar på företags 

handlingar för att skapa en affärsmodell men inte inkluderar cirkulär ekonomi, och 

ReSOLVE, där man visar hur cirkulär ekonomiska principer kan översättas till handlingar 

hos företag. CBMC innefattar även två block med direkt koppling till centrala faktorer 

för en övergång till cirkulär ekonomi, returneringssystem och anpassningsfaktorer. 

CBMC visar även tydligt hur cirkulär ekonomiska aspekter kan kopplas till varje enskilt 

block på ett generellt vis. Det möjliggör för företagen att anpassa vilka block de vill vinkla 

mot cirkulär ekonomi, samt möjliggör för dem att kontrollera hur snabbt 

implementeringen genomförs. Nackdelar som identifierats med CBMC är att den är 

mindre användbar för att konstruera linjär ekonomiska affärsmodeller. Ramverket är 

också mer komplext än den ursprungliga BMC vilket kan göra att den uppfattas som mer 

svårförstådd. En av de främsta nackdelarna är att den fortfarande främst är en teoretisk 

modell som ännu inte testats empiriskt. (Lewandowski, 2016, s.22) 

 

Den aktuella studien har använt sig av blocken i CBMC vid skapandet av intervjuguiden, 

samt använt modellen som mall för analysen av resultatet. Då Lewandowski inte har visat 

på någon förändring av blocket för kundsegment har det inte inkluderats i studiens 

praktiska genomförande. Författarna avser att dra slutsatser om vilka block i de studerade 

företagen affärsmodeller som kan utgöra fokusområden för implementering av cirkulär 

ekonomi för en träbyggnadsfastighet.  
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4. Praktisk metod  

Syftet med följande kapitel är att redogöra för det praktiska tillvägagångsätt som kommer 

appliceras i studien. Inledningsvis presenteras forskningsdesign, urval, 

datainsamlingsmetod och hur intervjuguiden formats. Sedan följer det praktiska 

genomförandet av intervjuerna, kritik mot primärkällor, hur det insamlade materialet 

hanteras samt forskningsetiska aspekter.  

4.1. Forskningsdesign  

För att skapa en välgrundad studie krävs det att forskaren tar ställning till vilken 

forskningsdesign som ska antas och detta handlar om den undersökningsdesign som ska 

användas vid insamling samt analysering av data (Bryman & Bell, 2017, s. 67). Vad det 

gäller forskningsdesign brukar det vara fem olika typer som belyses; experimentell, 

tvärsnitts-, longitudinell, fallstudie och komparativ design (Bryman & Bell, 2017, s. 67). 

Den aktuella studien har antagit en tvärsnittsdesign, då data kring flera variabler från olika 

respondenter har samlats in vid en tidpunkt (Lee & Lings, 2008, s. 197–198). Studien har 

designats utefter de fem identifierade stegen där företag ur varje steg har intervjuats kring 

deras affärsmodeller, för att undersöka möjligheter och utmaningar i deras omställning 

mot cirkulär ekonomi. 

4.2. Intervjumetod 
Forskningsmetoden som präglat studien är en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att forskaren utgår från en intervjuguide med olika teman som 

har diskuterats under intervjun (Bryman & Bell, 2017, s. 454). De teman som använts i 

intervjuguiden har konstruerats med hänsyn till den problemformulering som ska 

besvaras (Dalen, 2015, s.34). I metoden ska det finnas utrymme att ställa frågor i olika 

ordning, samt följdfrågor och det bör även ges möjlighet för respondenten att utforma 

svaren på önskat vis och att intervjun är öppen (Dalen, 2015, s. 35). Intervjuformen 

eftersträvar att respondentens synpunkter och åsikter ska prägla samtalet (Holme & 

Solvang, 1997, s. 100–101). 

 

Då studien undersöker affärsmodeller, vilket är ett ämne som sällan är lika strukturerat 

och uppdelat som teorin implicerar, kan en öppnare intervjuform lättare fånga in ämnet 

(Saunders et al., 2012, s. 375). Ett fritt flytande samtal ger även spelrum för 

respondenternas åsikter, prioriteringar och värderingar, som kan vara avgörande för hur 

de sedan genomför sina handlingar (Holme & Solvang, 1997, s. 105). Då respondenterna 

fått tala fritt kring intervjuguidens teman anser författarna att metoden har underlättat för 

att belysa de diffusa aspekterna i en affärsmodell. Genom att ha ställt frågor kring hur 

företagen driver verksamheten och belyst teman som teoretiskt går att härleda till 

affärsmodeller i cirkulär ekonomi, möjliggjordes empiriska data för en analys utefter den 

uppställda problemformuleringen. Hade författarna istället använt sig av ett standardiserat 

frågeformulär, som används vid strukturerade intervjuer, hade det varit problematiskt att 

fånga in respondenternas åsikter kring de mjuka värden som studien ämnat undersöka.   

4.3. Urval  
Dalen (2015, s. 64) belyser vikten av att i intervjustudier använda sig av mer än en grupp 

av respondenter, för det kan vara av betydelse att få mer än en uppfattning gällande en 

situation eller ett fenomen. Det är även av stor vikt att välja rätt respondenter och inte 
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enbart välja ett ökat antal för att få fler respondenter till studien (Dalen, 2015, s. 58). 

Därför har författarna till denna studie väl avvägda respondenter vilka är motiverade för 

nedan. 

 

Lantz (2014, s. 108) presenterar att analysen av resultaten blir av högre kvalitet ju större 

urval som undersöks. En totalundersökning dock kan fort bli kostsam och därför utför 

man ofta ett statistiskt urval för att klara av att genomföra sin studie (Lantz, 2014, s. 108). 

Då det i kvalitativa studier vanligtvis inte görs någon statistisk generaliserbarhet är 

systematiska urval vanligtvis inte nödvändiga, tillgänglighet och relevans för 

forskningsfrågan anses vara viktigare kriterier (Eriksson & Kovalainen, 2011, s. 50). 

Nedan kommer en redogörelse över de urval av företag och respondenter studien baseras 

på. 

4.3.1. Företag 
Företagen som var av intresse för studien har baserats på presentationen av standarden 

EN 15 804 i teorikapitlet, vilket resulterade i kontakt med olika typer av företag som 

representerar olika steg i livscykeln för en träbyggnadsfastighet. Att just denna standard 

varit aktuell för studien baseras främst på den tydliga kopplingen till de aktiviteter som 

är viktiga i en cirkulär ekonomi. Standarden har används som ett komplement till den 

teoretiska bilden av cirkulär ekonomi för att hitta praktiska exempel för aktiviteter i de 

olika stegen i ett byggnadsverk. Detta har öppnat upp för appliceringen av de aktiviteter 

som möjliggörs för i en cirkulär ekonomi och kopplat dem till ett byggnadsverk. Med 

hänsyn till att författarna i teoriavsnittet kopplat de olika stegen i standarden till aktiviteter 

för en cirkulär ekonomi, har ingen ytterligare eller annan standard övervägts. Även 

allmänna kriterier har ställts upp, så som att de bör bedriva verksamhet i eller omkring 

Umeå. Efter att de olika stegen i livscykeln för ett byggnadsverk identifierats gjordes en 

sökning i databasen Retriever Business, för att se om det fanns företag att genomföra 

studien på. Då sökningen bekräftade de olika stegen, kompletterades denna med en egen 

sökning av företag för att hitta lämpliga respondenter. Vissa företag har uppfyllt 

kriterierna för fler än ett steg, framförallt i konstruktions-, renoverings- och 

demoleringsstegen. Det här anser författarna antyder att studien inte behövdes 

kompletteras med ytterligare företag. 

 

Utöver företag i de olika stegen har även en branschorganisation med koppling till 

byggnadsindustrin intervjuats, för att bidra med en övergripande bild av frågan. Det 

visades tidigt ett behov av att inkludera kunderna för produkten, vilket resulterade i ett 

snöbollsurval (Eriksson & Kovalainen, 2011, s. 51) och därför har även två ägare och 

förvaltare av fastigheter inkluderats. Genom att inkludera dessa tre företag i studien har 

en mer fullständig analys kunnat göras av hur företagens affärsmodeller kan behöva 

utvecklas för att möjliggöra cirkulär ekonomi. Urvalet av företag har resulterat i att 

studien blir välrepresenterad gällande cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Detta 

genom att området har belysts med flera infallsvinklar, men även då företag i varje steg 

av den identifierade kedjan finns representerade. Samtidigt har denna väl avgränsade 

urvalsram blivit till nackdel då studien är svår att generalisera över andra branscher. 

 

Den första kontakten med företagen skedde via mail. Främst genom info@"företaget".se 

för att därigenom vidarebefordras till relevant kontaktperson. E-postadresserna till 

företagen hittades via deras företagshemsidor. 
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4.3.2. Respondenter 
I valet av respondenter har det strävats efter att komma i kontakt med personer inom 

företagen som är relevanta för studien. Kriteriet som eftersträvats har varit att personen 

ska inneha goda kunskaper om hur organisationen arbetar med verksamheten, kunder, 

leverantörer och inköp. Samtidigt har det varit önskvärt att de har en god inblick i 

företagets eller organisationens hållbarhetsarbete, därför har personer som VD, 

projektledare eller miljö- och hållbarhetsansvariga varit av intresse. Då cirkulär ekonomi 

och affärsmodeller är teoretiskt lagda begrepp ansåg författarna att det inte var nödvändigt 

att respondenten skulle ha kännedom kring termerna. Det är istället upp till författarna för 

den aktuella studien att dra slutsatser och analysera i vilken utsträckning man kan se 

möjligheter eller utmaningar i affärsmodellerna vid övergång till cirkulär ekonomi. 

 

Totalt kontaktades 43 företag, vilket i slutändan resulterade 9 respondenter. I och med 

den presenterade urvalsramen präglas studien av på området nischade företag och 

respondenter, vilket medför fördelar såväl som nackdelar. Den främsta nackdelen är att 

respondenterna i studien är väldigt belästa på området och därför ger en vinklad, om än 

rättvisande, bild av verkligheten. En fördel med att företagen och respondenterna har ett 

intresse i frågorna är att de ofta är insatta i den problematik som kan finnas, samt jobbar 

aktivt med att försöka lösa den. Med hänsyn till att flera företag går att identifiera i flera 

steg i livscykeln för en träbyggnadsfastighet, samt respondenternas positioner i respektive 

företag, anser författarna att den aktuella studien är välgrundad. 

 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet från respondenterna ansågs det vara 

tillräckligt för att uppnå en empirisk mättnad för de olika stegen, då tydliga mönster 

uppstått. Genom materialet som samlats in ansågs problemformuleringen och syftet med 

studien kunna uppnås, vilket resulterat i att inga fler respondenter setts vara nödvändiga 

med hänsyn till tids- och omfattningsbegränsningarna för studien. 

4.3.3. Access 
Att få access till källan är avgörande för forskare som ska utföra intervjuer (Saunders et 

al., 2012, s. 210) och Saunders et al. (2012, s. 210) belyser att det kan vara problematiskt 

att få kontakt med företag som vill delta i en studie. Detta då företag kan få flera olika 

förfrågningar och kan därför inte delta i alla, men det kan även vara så att studien inte är 

av tillräckligt intresse (Saunders et al., 2012, s. 211).  

 

Författarna till den aktuella studien påträffade problem med access till företagen vid 

förfrågan om medverkan. Efter att första mailen med förfrågan skickats responderade 

enbart fyra företag, varav ett ville delta. Efter fem arbetsdagar sickades påminnelsemail 

ut, där författarna belyste vikten av att medverkan hade uppskattats, men även att man 

var flexibla angående tid och datum för intervjuerna, för att visa på anpassningsbarhet. 

Svar på majoriteten av dessa kom inom två dagar. Det främsta accessproblem som 

uppstod var att företagen hade svårt att finna tid och rätt person för deltagande, vilket var 

den vanligaste anledningen till att förfrågan avböjdes. Ytterligare ett problem som 

uppstod under den här studien gällande access till respondenter är att den genomförts 

under en relativt kort tidsperiod. Saunders et al. (2012, s. 218) belyser att det kan ta veckor 

upptill månader att få en intervjutid med en organisation, då det kan vara svårt för dem 

att hitta tid. Detta är någonting som författarna till den här studien har upplevt vara 

problematiskt. Saunders et. al. (2012, s. 223) presenterar att ämnesvalet kan leda till 

accessproblematik, de menar att företag kan avböja medverkan om studiens ämne anses 
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känsligt. Att den aktuella studien undersökt affärsmodeller kan ha medfört visst bortfall 

av medverkande företag, med avseende på att undersökningen baseras på hur 

verksamheten bedrivs, för att därigenom identifiera utvecklingsområden. 

4.4. Utformning av intervjuguide 
En välutformad intervjuguide bör tillåta forskaren att skapa förståelse kring hur 

respondenterna upplever den sociala verkligheten som studien ämnar att undersöka 

(Bryman & Bell, 2017, s. 459). Däremot bör det undvikas att forma ett standardiserat 

frågeformulär, utan guiden ska verka som ett ramverk för att hålla intervjun inom de 

ämnesfrågor som ska studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 100). Bryman och Bell (2017, 

s. 59) kallar dokumentet för en kort minneslista och presenterar att denna bör omfattas av 

de områden som intervjun ämnar täcka, men samtidigt ge respondenten möjlighet att 

öppet uttrycka sina svar. 

 

Genom de teorier och frågeställningar som var av intresse att undersöka har 

intervjuguiden för den aktuella studien skapats och ämnat möjliggöra att 

problemformuleringen kan besvaras. De presenterade teman och underliggande frågorna 

i guiden, se appendix 1, följer i stor utsträckning studiens teoriavsnitt. Genom detta 

skapades struktur samt möjliggjorde för en röd tråd vid sammanställandet av resultatet 

och analysen (Bryman & Bell, 2017, s. 543). Frågorna i intervjuguiden grundar sig därför 

på CBMC och är uppställd i teman utefter de olika blocken. För att skapa en intervjuguide 

som möjliggjort att besvara den uppställda problemformuleringen har författarna till 

denna studie kopplat den litterära beskrivningen av de olika blocken i CBMC, för att 

sedan formulera en fråga vilken varit applicerbar på studiens problemformulering. 

Genom att ta fasta på det som presenterats i studiens teoretiska referensram, och sedan 

format frågorna på ett sådant sätt som gjort det möjligt att identifiera utvecklingsområden 

och möjligheter i företagens affärsmodeller, baseras intervjuguiden följaktligen på de 

olika blocken som identifierats i CBMC. Det har inte ställts några generella frågor kring 

cirkulär ekonomi då dessa anses ingå i frågorna gällande affärsmodellerna, men även med 

avseende på vad studien ämnat undersöka. Det här sättet att forma intervjuguiden, med 

grund i teorin, möjliggjorde att hålla en genomgående logisk ordningsföljd för alla 

kapitel, från teori till analysen av de empiriska upptäckterna. 

 

De ämnesrelaterade frågorna har kompletterats med ett inledande tema kring bakgrund 

av företaget och respondenten. Dessa inledande frågor är en metod för att värma upp både 

respondenten och intervjuaren, vilket kan vara betydelsefullt innan de mer centrala 

delarna i intervjun inleds (Dalen, 2015, s.35). Bryman och Bell (2017, s. 460) belyser 

även att ta reda på bakgrundsfakta om respondenten är av vikt för att kunna sätta hens 

svar i ett korrekt sammanhang, vilket är ett ytterligare argument för de inledande frågorna 

i intervjuguiden. Alla respondenter gavs möjligheten att ta del av intervjuguiden i förväg 

för att göra önskade förberedelser och ta reda på information angående frågorna som 

skulle besvaras, samt återkomma vid oklarheter. På så sätt har eventuella bortfall minskats 

då samtliga frågor getts möjligheten att bli besvarade. De intervjuobjekt som valde att ta 

del av materialet i förväg kunde föra djupare diskussioner under själva intervjun, dock 

kan det ha resulterat i att respondenten förberett svar som är fördelaktiga för företaget. 
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4.5. Intervjuförfarande  

4.5.1. Intervjuarens roll 
Vid en kvalitativ undersökning utförs intervjuer, vilket ställer krav på alla medverkande 

parter, forskaren såväl som respondenten. Det är av stor vikt att intervjuaren innehar god 

kunskap kring ämnet, samtidigt som man måste kunna sätta sig in i respondentens 

situation (Holme & Solvang, 1997, s. 105). För att få bästa resultat av intervjun bör det 

eftersträvas ett naturligt samtal där respondenten får plats att uttrycka sina åsikter gällande 

de ställda frågorna (Bryman & Bell, 2017, s. 458). Det är även viktigt att respondentens 

åsikter och synpunkter får komma fram korrekt, därför ska intervjuarens tankar inte 

framkomma under intervjun och därigenom undvika att leda respondenten från hens åsikt 

(Holme & Solvang, 1997, s. 105). Denna redogörelse har eftersträvats vid genomförandet 

av den här studien. 

 

När möjligheten gavs har båda författarna medverkat under intervjuerna. Under dessa 

tillfällen har en av författarna haft en ledande roll för att skapa en struktur och ge 

respondenten någon att rikta sina svar mot. Den andra författaren har istället haft 

möjlighet att ställa kompletterande följdfrågor för att inte missa några viktiga aspekter 

eller områden, men även tagit löpande anteckningar. Det här är något som Bryman och 

Bell (2017, s. 459) belyser som en fördel i samband med intervjusituationen. För att 

säkerställa att alla intervjuer speglades av samma upplägg har intervjuerna förberetts 

gemensamt av författarna. I enstaka fall har intervjuer genomförts av bara en författare, 

då hänsyn tagits till respondenternas möjligheter till medverkan. 

4.5.2. Praktiskt genomförande 
Det mest förekommande sättet att utföra intervjuer är via ett fysiskt möte, där frågor ställs 

och svaren registreras i skrift eller genom inspelning (Bryman & Bell, 2017, s. 216). 

Intervjusituationen har under studien varierat, men har främst skett via fysiska möten och 

i två fall utförts via telefon. Anledningen till detta är den logiska förklaringen att studien 

har varit begränsad av tid och ekonomiska resurser, samt att vissa respondenter enbart 

hade möjlighet till medverkan över telefon. Bryman och Bell (2017, s. 471) belyser vissa 

nackdelar med detta genomförande. Den mest uppenbara vidrör svårigheten att 

uppmärksamma och skapa den personliga kontakten som kan behövas vid en intervju. 

Andra svagheter handlar om att respondenten vid en telefonintervju inte kan använda sig 

av virtuella hjälpmedel för att förtydliga och förklara sina svar (Bryman & Bell, 2017, s. 

471). Det finns även fördelar med intervjuformen enligt Bryman och Bell (2017, s. 216–

217, 471), då det är mindre tidskrävande för respondenten, samtidigt som intervjuformen 

anses lika representativ som en personlig intervju. Svaren från samtliga respondenter 

anses utförliga oberoende av intervjuform.  

 

Bryman & Bell (2017, s. 460) presenterar att det finns praktiska detaljer som är väsentliga 

att överväga innan genomförandet av en intervju. För att uppnå bästa resultat är det 

fördelaktigt om intervjun sker i en lugn miljö där det finns möjlighet att sitta ostört. 

Genom detta skapas förutsättningar att få god kvalité på inspelningen, samtidigt som 

respondenten kan känna sig trygg att yttra sina åsikter (Bryman & Bell, 2017, s. 458). De 

intervjuer som fördes över telefon skedde i författarnas hemmiljö för att kontrollera 

eventuella störande ljud som hade kunnat uppstå, till exempel i universitetsmiljö. Det var 

av betydelse då dessa intervjuer genomfördes med hjälp av telefonens högtalarfunktion 

och spelades in med en röstinspelningsfunktion på dator. 
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Vikten att använda sig att en välfungerade teknisk utrustning är något som Bryman och 

Bell (2017, s. 460) belyser. Innan det praktiska genomförandet av intervjuerna 

genomfördes ett antal provinspelningar med olika instrument för att säkerställa funktion 

och ljudkvalitet, genom detta undveks eventuell problematik vid transkribering. Hur och 

var intervjuerna genomfördes lämnades till respondenten, för att erbjuda en 

anpassningsbarhet från författarnas sida och på så sätt visa på ett engagemang för att 

genomföra intervjun. Inför varje intervju ställdes frågor gällande samtycke för inspelning 

av intervjuerna, nämnande av deras egna namn samt företagets i uppsatsen, vilket 

accepterades av samtliga respondenter. Intervjuerna avslutades med frågor om 

respondenterna önskade godkänna transkriberingen, samt om de ville ta del av det 

slutgiltiga resultatet. Efter 9 intervjuer ansågs det empiriska materialet så pass omfattande 

att mönster i svaren kunde identifieras, vilket resulterade i att analysen av materialet 

kunde påbörjas. Den genomsnittliga längden för intervjuerna blev 45 minuter. 

4.6. Databearbetning 

4.6.1 Transkribering 
För att intervjuerna skulle bidra med ett optimalt resultat och besvara studiens 

problemformulering har de transkriberats direkt efter genomförandet. Själva 

transkriberingsprocessen innebar en manuell bearbetning av inspelningen genom att 

lyssna på den och samtidigt producera en löpande text. Den här processen valdes att 

utföras manuellt, och inte med hjälp av ett transkriberingsprogram, då författarna ansåg 

att detta skulle ge en första inblick i det insamlade materialet. Transkriberingen 

genomfördes i så nära anknytning till intervjun som var möjligt, för att eventuella intryck 

under intervjun skulle kunna återges. För att särskilja vem som sade vad under intervjun 

användes olika typsnitt som identifiering. När transkriberingen var färdigställd skickades 

materialet till de respondenter som önskade detta, för att på så vis godkänna materialet 

och konstatera att materialet uppfattats korrekt. 

 

Bryman och Bell (2017, s. 465) lyfter olika fördelar med transkribering och inspelning av 

intervjun som handlar om at analysen av intervjun förenklas, eftersom den finns inspelad 

och därmed tillgänglig för att lyssna på obegränsat antalet gånger. Bryman och Bell 

(2017, s. 466) belyser även vikten av att inte behöva skriva anteckningar under intervjun 

och istället fokusera på konversationen med respondenten, vilket skapar en mer 

avslappnad känsla. Därigenom ansåg författarna till studien att det var en självklarhet att 

spela in alla intervjuer. För att inte missa uttalanden som kan vara av vikt är det viktigt 

att ha inspelningsinstrumentet på under hela samtalet och därmed inte stoppa 

inspelningen förrän intervjun med säkerhet är avslutad (Bryman & Bell, 2017, s. 469). 

Det här har författarna tagit fasta på och upplevt varit betydande för studiens resultat.   

 

Bryman och Bell (2017, s. 468) presenterar även att det är viktigt att säkerställa 

transkriberingens kvalité. I och med detta genomfördes en avslutande avlyssning av 

intervjuerna tillsammans med transkriberingen för att uppfylla detta, samt identifiera 

möjliga fel och oriktigheter. Uttryck som "ehh", "öh" och "liksom" har medvetet 

utelämnats, då de är ord som anses onödiga och därför tillåtna att utlämna (Bryman & 

Bell, 2017, s. 468). För att inte gissa sig till ord som varit oklara har det vid tillfällen då 

det varit omöjligt att avlyssna vad respondenten sagt lämnats ett [”?”]. Bryman och Bell 

(2017, s. 468) menar att det är bättre att utelämna ordet än att gissa, då det kan leda till 

att personliga tolkningar tar över. Har det här skett vid ett sådant tillfälle där det varit av 
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vikt att identifiera vad som specifikt sades för studien har respondenten kontaktats för att 

komplettera påståendet. 

4.6.2. Framställning av empiri 
Efter att ha transkriberat den insamlade datan påbörjades en bearbetning av denna. Som 

tidigare presenterats har den aktuella studien ställts upp efter ett genomgående tema från 

den teoretiska referensramen till den avslutande analysen. Med grund i detta, tog 

författarna de enskilda transkriberingarna och påbörjade identifiera information som varit 

av relevans under respektive block i uppställningen. Då intervjuformen baserats på 

semistrukturerade intervjuer var det viktigt att noggrant lyssna igenom intervjuerna 

tillsammans med transkriberingen för att inte ta uttalanden ur sitt sammanhang. Detta då 

de olika blocken i CBMC kan ha berörts i olika ordning alternativt diskuterats i relation 

till varandra, samt för att avgöra vilka delar under intervjuerna som var av betydelse för 

att besvara den uppställda problemformuleringen.  

 

Det har använts relativt få citat i framställningen av empirin för denna studie. Det har för 

författarna varit viktigt att ett citat tillför någonting mer än att enbart konstatera det som 

varit möjligt att presentera i text. Citat har av denna anledning enbart används vid de 

tillfällen författarna ansåg att citatet belyste eller poängterade ett viktigt resonemang. Det 

här kan givetvis resultera i att läsaren kan ifrågasätta huruvida författarna varit objektiva 

i framställningen av detta avsnitt, ändock anser författarna till studien att detta möjliggjort 

för att presentera det empiriska materialet på ett rättvisande sätt. Det har varit upp till 

författarna som intervjuledare att teoretiskt koppla det som presenterats under 

intervjuerna och därför har citat i vissa fall utelämnats, då de inte tillfört något till 

resonemanget. Genom detta har författarna även undvikt att ta uttryck ur sitt 

sammanhang, men även haft möjligheten till att belysa viktiga resonemang som kan 

identifieras under de olika frågorna i intervjuguiden i relation till blocken i CBMC. En 

ökad mängd citat ger en uppfattning om att studien speglas av vad som återgetts under en 

intervju, istället för direkta citat har fler exempel återgivits för att i studien spegla vad 

som sagts under intervjuerna. 

4.7. Analysmetod 
För att analysera studiens resultat krävs en analysmetod och vid en kvalitativ 

forskningsmetod finns det flera olika att välja mellan (Bryman & Bell, 2017, s. 537). 

Resultatet för den aktuella studien har analyserat genom teman som har identifierats ur 

den teoretiska referensramen samt intervjuguiden. Detta tillvägagångsätt benämner 

Bryman och Bell (2017, s. 542) som analys grundad i teori. Bryman och Bell (2017, s. 

542) menar att den här metoden skapar en systematik och ger upphov till en tydlighet från 

studiens teori till analys och slutsatser. Den empiriska datan har brutits ner och 

kategoriserats efter begrepp som grundar sig i teorin för studien (Bryman & Bell, 2017, 

s. 543). 

 

CBMC har använts för att matcha det respondenterna presenterat till de korresponderande 

blocken, för att sedan bedöma vilka block som skulle kunna behöva utvecklas och om det 

kunde identifieras möjligheter i affärsmodellerna i en cirkulär ekonomi. Den här metoden 

ger upphov till att fånga upp diskussioner kring blocken och samtidigt beskriva samt 

identifiera hur företagen i framtiden kan utveckla sina affärsmodeller för att implementera 

cirkulär ekonomi. Därmed har författarna kunnat dra de slutsatar som krävts för att uppnå 

syftet med studien. 
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4.8. Kritik mot primärkällor 
Vid en kvalitativ forskningsstudie är det viktigt att kritiskt granska respondentens 

uppfattning och åsikter för att säkerställa informationen som framkommer under 

intervjun. Vid denna granskning finns det fyra kriterier vilka bör beaktas; närhet, 

kunskap, vilja samt kontext (Jacobsen et al., 2002, s. 260). Dessa fyra kriterier har den 

aktuella studien använt för att kunna säkerställa att respondenterna som medverkat varit 

relevanta och trovärdiga. Det första kriteriet, närhet, innefattar att frågorna i intervjun ska 

besvaras med grund i respondentens egen kunskap och erfarenhet (Jacobsen et al., 2002, 

s. 260). Det kan anses vara uppfyllt då de semistrukturerade intervjuerna gett 

respondenterna möjlighet att delge sin uppfattning om verkligheten, samtidigt som 

intervjuguiden har möjliggjort att svara på den uppställda problemformuleringen. Det 

andra kriteriet, kunskap, omfattas av huruvida respondenten innehar tillräckligt med 

kunskap för att kunna besvara frågorna under intervjun (Jacobsen et al., 2002, s. 260). 

Det har tagits hänsyn till vid urvalet av vilka företag och respondenter som skulle 

medverka. Att samtliga respondenter kunnat svara utförligt på intervjufrågorna resulterar 

i att kriteriet angående kunskap är uppfyllt.  

 

Det tredje kriteriet, vilja, handlar om till vilken grad respondenterna vill dela med sig av 

företagsinformation (Jacobsen et al., 2002, s. 260). Deltagandet i studien har varit 

frivilligt och respondenterna fick dels möjlighet att ta del av frågorna i förväg, samt att 

avböja frågor som ansågs känsliga. Under intervjuerna har respondenterna formulerat 

sina svar och därigenom kontrollerat vilken typ av information som uppgetts. Vid 

utformandet av frågorna anpassades intervjuguiden för att inte vidröra känslig 

information. Att alla respondenter besvarade frågorna obehindrat resulterar i att kriteriet 

om vilja anses vara uppfyllt. Det fjärde och sista kriteriet, kontakt, handlar om att 

intervjun ska äga rum i en miljö där respondenten kan känna sig trygg med att dela med 

sig av information (Jacobsen et al., 2002, s. 261). För att säkerställa att respondenten haft 

en trygg känsla under intervjun har plats för genomförandet lämnats till den, vilket 

resulterade i att de flesta intervjuerna utfördes i ett möte på respondentens kontor. Som 

tidigare presenterats är flera av de medverkande företagen verksamma mot hållbarhet och 

träbyggande. På grund av det här måste viss kritik riktas mot det som presenterats i 

studien, då det finns risk för att de har ett egenintresse i att, genom sitt deltagande, 

informera om verksamheten. Det kan ha resulterat i att resultatet är vinklat mot att vara 

extra positivt. Att respondenterna har ledande roller inom organisationen medför att de 

har en djup förståelse för hur verksamheten fungerar och därigenom kan delge en 

rättvisande bild av hur företagens verksamhet bör skildras. 

4.9. Etiska principer 
Vid genomförandet av en forskningsstudie finns det etiska principer som bör tas i 

beaktning och omfattar samtyckeskrav, konfidentialitet och skada för deltagarnas del, 

falska förespeglingar samt intrång i privatlivet (Bryman & Bell, 2017, s. 146). När 

studiens intervjuguide arbetats fram har dessa principer tagits hänsyn till för att hålla en 

etisk studie, men de har även speglat det praktiska genomförandet. 

 

Principen samtycke avser att respondenten ska vara medveten om att medverkande i 

studien är frivilligt och att deltagandet när som helst kan avbrytas (Bryman & Bell, 2017, 

s. 150). Kriteriet innefattar även att författarna måste informera respondenten gällande 

observationsteknik eller hur inspelning kommer att användas (Bryman & Bell, 2017, s. 

152–153). Principen om samtycke är tydligt relaterad till intrång i privatlivet. Intervjuaren 
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bör visa respondenterna respekt och inte inkräkta på dennes privatliv (Bryman & Bell, 

2017, s. 154). Dessa två principer har uppfyllts genom att tydligt presentera syftet med 

studien och hur den insamlade datan kommer att användas. Respondenterna har även 

gjorts medvetna om att anonymitet var möjligt, samtidigt som författarna frågat om 

samtycke till inspelning av intervjun och användandet av informationen. Samtliga 

punkter framkom vid förfrågan om deltagandet i studien.   

 

Kravet gällande konfidentialitet och skada mot deltagare avser att allt material och all 

information i studien ska behandlas konfidentiellt (Bryman & Bell, 2017, s. 146). Kravet 

har fullgjorts genom att klargöra för respondenten att informationen hen presenterar 

kommer att behandlas konfidentiellt och om så önskas från man även förbli anonym. Den 

här principen omfattar även att inga skador eller men ska vållas respondenten, så som 

fysisk skada, stress eller bidragande till sämre självkänsla (Bryman & Bell, 2017, s. 146). 

För att undvika detta har respondenterna fått svara på frågor i den utsträckning de själva 

önskat och även fått prata fritt kring ämnet. Den sista etiska principen som präglar studien 

är falska förespeglingar, som innebär att respondenten inte får utsättas för felaktig eller 

vilseledande information av forskaren (Bryman & Bell, 2017, s. 154–155). Kriteriet har 

tillgodosetts genom att kommunikationen med respondenten endast avsett information 

som varit relevant för studien och tydliggjort vad som ämnas att undersökas. 

  



 

 

35 

 

5. Empiri 

I följande kapitel presenteras den empiriska datan som samlats in. Kapitlet inleds med 

att presentera respondenternas bakgrund, tillsammans med deras roll i företaget. Efter 

det följer en redogörelse av företagets roll för studien, sedan kommer den empiriska 

datan får intervjuerna att presenteras individuellt. 

5.1. Introduktion  
Följande avsnitt introducerar alla företag och respondenter med en kort bakgrund, för att 

sedan presentera deras respektive roll för studien. Varje respondent har namngetts med 

R1-R9, för att för att undvika eventuell förvirring med pronomen och namn. 

Avslutningsvis följer en redogörelse av intervjuerna, vilket kommer presenteras i blocken 

av CBMC för att sedan ha möjligheten att utföra en analys och därigenom svara på 

problemformuleringen och uppfylla studiens syfte.  

 
Tabell 1: Sammanfattning av respondenter och intervjuer i studien 

 

5.2. Respondenternas bakgrund 
Respondent ett (R1) heter Christer Johansson och jobbar för Sveriges byggindustrier som 

rådgivare för byggbranschen. Han arbetar främst med frågor kring arbetsmiljö på 

byggarbetsplatser, bostadsbyggande och har ansvar för energi- och miljöfrågor i regionen. 

Sveriges byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation med många olika 

fokusområden och har omkring 3 500 medlemsföretag.   

 

Andra respondenten (R2) i studien heter David Carlsson och är vice VD för 

Balticgruppen. Företaget är ett kombinerat bygg och fastighetsbolag som både bygger 

och förvaltar fastigheter i Umeå.   
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Rikshem är det tredje medverkande företaget i studien, som äger och förvaltar 28 000 

bostäder runt om i landet. Respondenten (R3) heter Reza Yazdi och arbetar på 

koncerntäckandenivå som hållbarhetsansvarig.  

 

Den fjärde respondenten (R4) i studien heter Niklas Norén och jobbar som kvalitets- och 

miljöansvarig på Norra Skogsägarna. Norra Skogsägarna är en ekonomisk förening med 

upp mot 17 000 skogsägare i norra Sverige. Organisationen omfattas av skogsverksamhet 

och sågverk, såväl som ekonomiska tjänster och utbildning av skogsägare. 

 

VNB Byggproduktion AB ett tillverkande företag som valt att delta med två respondenter. 

Företagets verksamhet grundar sig i projektutveckling där de köper fastigheter och sedan 

säljer dem vidare, samt rena entreprenader för gruppboenden och förskolor. 

Respondenterna är VD Per Linghult (R5) och projektchef Pontus Quick (R6).  

 

Sjunde respondenten (R7) är Susanne Hallberg och arbetar som biträdande regionchef på 

Peab Sverige, vilket tillhör den byggande delen av Peab. Företaget arbetar främst på 

uppdrag från beställare, men Peab har även anläggningssida, en industriverksamhet samt 

en fastighets– och bostadsutvecklingssida. 

 

Respondent åtta (R8) i studien är VD för Björkstadens snickeri AB och heter Petter 

Åkerbo. Verksamheten grundar sig främst i bygg- och snickeriarbeten med fokus på 

försäkringsskador och återställningsarbete, men företaget utför även entreprenadarbeten. 

 

Den sista respondenten (R9) är Per Bertilsson som är VD för företaget ReBio AB. Per har 

en bakgrund som civilekonom och gymnasieingenjör. Företaget ägs av 12 privatägda 

sågverk och ämnar ta tillvara på spillprodukter som uppstår vid tillverkande av material 

och från byggindustrier. 

5.3. Cirkulär ekonomi  
Vid genomförandet av denna studie har respondenterna identifierats med hjälp av 

standarden EN 15 804 och i detta avsnitt följer en redogörelse för hur varje företag är 

applicerbart i en cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Då det även deltagit tre 

företag utöver vad som identifierats till den cirkulära ekonomin presenteras företagens 

relevans för studien.  

 

 

 
Figur 6: Företagens placering i den cirkulära ekonomin 

Steg 1

Norra 
skogsägarna 

Steg 2-4

-VNB AB

-Peab

-Björkstadens 
snickeri AB

Steg 5

ReBio AB

Sveriges byggindustrier  

Kunder 

-Balticgruppen  

-Rikshem 
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Då författarna avsett skapa en övergripande bild av hur branschen ser ut valdes en 

branschorganisation för byggande in i studien. Genom denna medverkan kunde 

uppfattningar och åsikter kring hur utvecklingen av cirkulär ekonomi i branschen borde 

tas framåt presenteras. R1 menar att cirkulär ekonomi som begrepp är väldigt teoretiskt 

och därför finns det svårigheter med applicerbarheten i praktiska sammanhang. R1 

presenterar tre viktiga huvudgrupper av material vid byggandet av fastigheter, trä, betong 

och stål. Men för att sluta kretsloppet som cirkulär ekonomi eftersträvar menar R1 att trä 

kommer bli ett avgörande material. Som branschorganisation verkar man aktivt på flera 

områden för att främja hållbart byggande, men R1 poängterar att konceptet är 

problematiskt i en marknadsekonomi. Vidare menar R1 att företagens affärsmodeller 

behöver genomgå anpassningar för att möjliggöra cirkulär ekonomi, då aspekter kring 

återvinning och återtillverkning behöver inkluderas. Att en fysisk byggnad är en bra 

symbol för cirkulär ekonomi är en uppfattning som R1 delar.  

 

Då författarna till denna studie tidigt insåg betydelsen av kundperspektivet för hur 

affärsmodellerna skulle behöva utvecklas i cirkulär ekonomi, finns två företag som äger 

och förvaltar fastigheter representerade. Följaktligen har Balticgruppen medverkat och är 

ett företag som tar fasta på cirkulär ekonomi genom social hållbarhet, där de har som 

målsättning att möjliggöra en hållbar livsstil. R2 presenterar cirkulär ekonomi som ett sätt 

att hjälpa Umeå och bygga på social hållbarhet, men ser även hur trä kan vara ett 

avgörande material vad det gäller byggandet av fastigheter. Det andra företaget som 

representerar kundperspektivet är Rikshem, som har fastigheter över hela Sverige och en 

verksamhet som präglas av noggrant utvalda material och hållbart byggda fastigheter. R3 

menar att trä som material vid upprättandet av deras fastigheter är avgörande och 

möjliggör för aktiviteter som kan härledas till cirkulär ekonomi. R3 exemplifierar detta 

bland annat med att det resulterar i god inomhusmiljö och möjliggör för renoveringar. Att 

dessa två företag medverkat gjorde det möjligt att dra fullständiga slutsatser och svara på 

den uppställda problemformuleringen på ett utförligt sätt, då analysen kan göras från flera 

perspektiv.  

 

De resterande företagen som medverkar i studien har identifierats med hjälp av 

standarden som presenterats i teoriavsnittet och ämnar visa på hur det cirkulära 

kretsloppet sluts för träbyggnadsfastigheten. Fördelningen följer nedan: 

 

Under första steget, som belyser materialtillverkning, har Norra skogsägarna intervjuats. 

I EN 15 804 presenteras vikten av att värna om naturresurser och produktion, då företaget 

arbetar med skogsägare, skogsbruk och sågverk, som tillverkar material till 

fastighetsbyggande, är standarden tydligt applicerbar. R4 presenterar hur det är viktigt för 

företaget att bidra med ett hållbart material och lägger därför vikt vid att certifiera skogen 

och skogsägarna. Genom detta arbete menar R4 att goda förutsättningar för cirkulär 

ekonomi ges, sett ur materialsynpunkt. Det har medverkat tre företag i studien vars 

verksamheter drivs genom upprättande, renovering och delvis rivning av fastigheter, 

vilket gör att steg 2–4 finns representerade. VNB Byggproduktion AB, är ett byggföretag 

som främst arbetar med att bygga energieffektiva hus och helst arbetar med trä som 

råvara. Företaget arbetar ständigt med projektutveckling kring hur verksamhetens 

byggprocess kan utvecklas, vilket framförallt återfinns i tredje steget i EN 15 804. R5 och 

R6 menar att företaget tar tillvara på cirkulär ekonomi genom användandet av trä som 

material, såväl som att man ständigt arbetar med hur byggandet kan utvecklas i olika 

processer.  



 

 

38 

 

Peab är den största byggnadsaktören i studien och har verksamhet i 

entreprenadbyggnationer, men är även ute hos privatpersoner och arbetar. Även Peab 

omfattas av steg 2–4 då verksamheten grundar sig i allt från att upprätta fastigheter till att 

undersöka demonteringsmöjligheter. R7 menar att trä som material vid 

fastighetsbyggande kan ha stora möjligheter i framtiden, med avseende på hur man kan 

tillvara ta materialen genom olika aktiviteter, så som att demontera fastigheter planka för 

planka. Men exemplifierar även hur aktiviteter i olika projekt visar hur företaget ständigt 

arbetar med minskad materialanvändning, som R7 menar är en viktig aktivitet i cirkulär 

ekonomi. Björkstadens snickeri AB:s verksamhet fokuserar främst på att reparera och 

riva skador hos kunder till försäkringsbolag. Vilket visar på att studien omfattas av ett 

företag som bedriver verksamhet främst inom steg 3–4 och förlänger därför livscykler. 

R8 presenterar hur företaget kan skapa nytt liv i skadade fastigheter, genom att renovera 

möjliggöra man för att kunderna ska kunna leva kvar och därigenom förlängs livscyklerna 

för fastigheterna. För att sluta den cirkulära cirkeln har ett femte steg identifierats, vilket 

tar fasta på återvinnande av material. Här har företaget ReBio AB intervjuats och är 

aktuella då företaget tar tillvara på och återtillverkar spillmaterial från byggarbetsplatser 

och tillverkningen av träprodukter. R9 menar att företaget är väl applicerbart i en cirkulär 

ekonomi med avseende på deras syfte att ta tillvara på restmaterialet som uppstår från 

träprodukter.  

 

Genom denna redogörelse kan det konstateras att företag i alla led, som kan härledas till 

cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet, har täckts upp av studien. Som tidigare 

presenterats kan vissa företag appliceras i flera steg, vilket resulterar i att det empiriska 

materialitet är fullt relevant och då samtliga steg finns representerade anser författarna 

materialet tillräckligt omfattande för att kunna genomföra en analys och uppnå syftet med 

studien. 

5.4. Sveriges Byggindustrier 
Kundrelationer 

R1 anser att byggande nästintill enbart sker utifrån beställaren, vilket gör att kunden 

motverkar det långsiktiga tänket gällande cirkulära perspektiv för fastigheter då det idag 

främst efterfrågas kostnadseffektiva fastigheter. Det här menar R1 kan leda till 

svårigheter att upprätta hållbara fastigheter och driva en hållbar verksamhet, med hänsyn 

till den bristande efterfrågan. Eftersom marknadspris i stor utsträckning styr och det idag 

inte finns medel för att värdera hållbarhet, upplevs ett motstånd mot cirkulär ekonomi. 

R1 belyser att verktyg som certifieringar kan ta branschen i rätt riktning för att stärka 

relationen och tryggheten med kunden.  

 

Att kunden ofta vill ha en snabbare återbetalning på sin investering belyses av R1. 

Organisationen ser tendenser till att människor generellt bor kortare tid i bostäder och 

därför är relationen till denna förändrad i jämförelse med tidigare. Av den anledningen 

menar R1 att det inte finns samma intresse av att betala en stor insats för något de inte 

kommer att äga under en längre tid. Samtidigt som kunder idag ofta inte tar in perspektivet 

av hållbara fastigheter på längre sikt, gör det svårt för företagen att bygga relationer med 

denna typ av produkt. 

 

Värdeerbjudande och kanaler   

Att erbjuda hållbara alternativ vid byggande anser R1 att branschen kan leverera, 

problematiken kring att byggandet av hållbara och långsiktiga fastigheter inte fått 



 

 

39 

 

genomslagskraft grundar sig i efterfrågan. Att erbjuda värde till sina kunder i termer av 

cirkulär ekonomi anser R1 att det finns vissa hinder med, främst kopplat till att det medför 

ökade kostnader på kort sikt. Hur man ändå kan börja erbjuda värde till kunden tror R1 

är certifieringar av byggnader. Modellerna för certifieringar anses vara bra och kan vara 

en början till att sätta ett marknadsvärde på hållbarhetsarbete. På vilket sätt företag borde 

använda sina kanaler för att kommunicera värde till de olika kundsegmenten tror R1 också 

kan göras genom att lägga allt större vikt vid certifieringar. Genom detta presenteras på 

ett tydligt sätt vad företagen erbjuder sina kunder och intressenter i termer av cirkulära 

karaktärsdrag. 

 

Returneringssystem 

En avgörande faktor för anpassning mot cirkulär ekonomi i byggbranschen anser R1 vara 

hur spill hanteras och belyser utvecklingsmöjligheter kring hanteringen. Idag slängs stora 

mängder material då företagen beställer för mycket på grund av de höga 

transportkostnaderna. En lösning på problemet menar R1 skulle vara om 

materialleverantörerna behövde ta tillvara på det överblivna materialet, då behöver inte 

byggföretaget överväga denna kostnad. Att bygga med material som fungerar i en cirkulär 

ekonomi ser R1 inga svårigheter med, det handlar snarare om tillvaratagandet av 

naturresurser och att företag behöver börja nyttja dess fulla potential, för att i slutskedet 

omvandla dem till energi.  

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Vid frågan kring förändringar av aktiviteter och tillgångar för att få företagen mot cirkulär 

ekonomi belyser R1 vikten av renoveringar, då de fastigheter som redan upprättats står 

för den stora klimatpåverkan. R1 menar att istället för att enbart fokusera på att bygga 

nya fastigheter måste det möjliggöras för optimering av resurser och därigenom ta tillvara 

på materialet på bästa sätt. För att minska klimatbelastningen tror R1 att företag inte får 

begränsa sitt hållbarhetstänk till enbart materialen som används. De måste även ta in 

aspekter kring hur byggande kan göras hållbart ur energieffektiv synvinkel och jobba 

långsiktigt, samt hitta incitament för det. Som lösning på det här tror R1 att certifieringar 

är bra att jobba efter men säger att det idag finns för många och att de har dålig 

genomslagskraft på marknaden.  

 

Gällande aktiviteter ser R1 att upphandlingarna behöver genomgå en förändring. Här 

anses byggherrar vara dåliga på att utvärdera mjuka parametrar och upphandlingar slutar 

i lägsta pris, vilket R1 tror kan förändras om hållbart byggande kan få ett 

värderingsinstrument. Sammanfattningsvis presenterar R1 att trä är en bra råvara som 

behöver användas i större uträckning, men att marknaden inte borde begränsa sig till en 

råvara för att långsiktigt arbeta mot en hållbar byggnadsbransch.  

 

Nyckelpartners 

Samarbeten mellan byggare och byggherrar anser R1 behöver förändras för att kunna 

möjliggöra anpassning efter beställarens efterfrågan. Det som även presenteras som 

avgörande är samverkan med resurser, här belyser R1 utvecklingsmöjligheter kring hur 

företagen på arbetsplatserna tar till vara på material. Vid frågan hur returneringsfrågan 

hanteras av verksamheter menar R1 att det finns utvecklingsmöjligheter för samverkan 

mellan materialleverantörer och byggföretag. 
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Kostnadsstruktur och intäktsflöden  

Långsiktigt tänkande och byggande kostar ofta lite mer, i Sverige kan detta bero på att ju 

mer krav man ställer desto fler kostnader uppstår. Vidare presentar R1 vikten av de 

ekonomiska fördelarna med att bygga hållbart, då driftskostnaderna minskar på sikt.  

 

Anpassningsfaktorer 

Det belyses under intervjun att R1 anser att politiska beslut behöver spegla ett mer 

långsiktigt perspektiv, så marknaden och aktörer ges möjligheten att anpassa sig till de 

beslut som tas. R1 exemplifierar hur det för några år sedan infördes en miljöpremie för 

dieselbilar och nu har svängt till att dem förbjuds i delar av vissa städer. På byggsidan 

kan den bristande långsiktigheten belysas genom att det för några år sedan fokuserades 

mycket på energisnåla byggnader och passivhus, medan det idag kretsar kring hela 

byggprocessen. Genom att tydliggöra vilka beslut som är lämpliga att tas av politiker och 

vad som samhället ska driva tror R1 skulle förenkla cirkulär ekonomi på marknaden.  

 

R1 presenterar att implementeringen av hållbart byggande går långsamt vilket grundar 

sig i de bristande ekonomiska incitamenten, främst genom stela låneregler från banker. 

Det finns inga separata värderingsinstrument för miljövänliga byggnader som är billigare 

i drift, istället värderas de likvärdigt med traditionella byggnader. Eftersom det ofta är 

mer kostsamt att bygga hållbart och att det idag inte finns några bidrag eller avdrag, likt 

det gör för miljöbilar, saknas de ekonomiska motivationsmedlen för framförallt 

privatpersoner. En ytterligare ekonomiskfaktor R1 lyfter fram som påverkar motivationen 

är den höjda kontantinsatsen och ökade amorteringskraven som införts, tillsammans med 

att grundinsatsen är högre för hållbara fastigheter kan leda till att den totala kostnaden 

blir högre. Då det presenterats att en del i byggbranschens klimatpåverkan grundar sig i 

redan upprättade fastigheter, föreslår R1 att åtgärder även borde vidtas för att stärka 

incitamenten för att renovera energieffektivt.  

 

För att normskapa hållbart byggande anser R1 att de stora aktörerna och offentliga 

upphandlarna borde agera förebilder. Tekniken och förutsättningarna för att 

implementera cirkulär ekonomi finns, men det behövs en attitydförändring från hela 

marknaden för att få ett genomslag. R1 menar vidare att det behövs företag av olika 

storlek för att skapa flexibilitet, mindre företag har lättare att anpassa sig än stora företag 

med en starkt etablerad kultur.  

5.5. Balticgruppen 

Kundrelationer 

Som stor aktör i Umeås fastighetsbransch menar R2 att det är en självklarhet att 

nyproducerade byggnader ska miljöcertifieras, vilket man upplever är standardiserat och 

relativt okomplicerat om än kostsamt att genomföra. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Företaget har riktat sitt hållbarhetsarbete mot det sociala området och fokuserar på att 

utveckla staden så människor ges de bästa förutsättningarna att leva ett hållbart liv. Att 

företaget har valt denna inriktning grundar sig i att de anser att det skapar mest värde för 

staden och invånarna långsiktigt, samtidigt som det då går i linje med bolagets strategi 

samt verksamhet. Då R2 presenterar att Balticgruppen som stadsutvecklare och 

samhällsbyggare försöker skapa möjligheter genom ”servicehubbar” där allt ska finnas 

tillgängligt. R2 förklarar att företaget idag är dåliga på att kommunicera sitt 
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hållbarhetsarbete utåt, men att det är något som de jobbar med att förbättra genom bland 

annat en hållbarhetsrapport. 

 

Returneringssystem 

Företaget har idag svårt att se sig själva som en del i ett returneringssystem, då det inte är 

något de själva kräver av sina leverantörer. R2 ser inte heller att det idag utgör någon 

skillnad från deras sida vilken typ av avfall som uppstår, utan istället ser man det som en 

kostnadsfråga, då man vill utnyttja materialen optimalt. Däremot lyfter R2 fram att om 

kostnaden för avfall varierade skulle det påverka hur de arbetade med det i större 

utsträckning. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Utformningen av företagets produkter ur ett hållbart perspektiv handlar om att göra det 

möjligt för umeåborna att hålla en hållbar livsstil, snarare än att maximera alla 

hållbarhetsaspekter i byggprocessen vid nyproduktion. Men som tidigare nämnts är det 

en självklarhet att miljöcertifiera fastigheterna vilket i sig ger en hållbar produkt. 

Företaget fokuserar på aktiviteter som ”servicehubbar”, för att Umeås befolkning inte ska 

behöva äga bil och samtidigt möjliggöra för en delningsekonomi. Balticgruppens vision 

grundar sig i att bygga och bana vägen för att göra det bästa Umeå och ge förutsättningar 

till ett hållbart liv, R2 menar då att man genom cirkulär ekonomi skapar förutsättningar 

till stadsutvecklingen.  

 

R2 menar att företaget ständigt siktar på att bli bättre genom att förbättra verksamheten. 

Vid frågan om R2 ser några möjligheter för att anpassa de fastigheter de upprättar för att 

vara demonterbara lyfter respondenten fram att detta inte är av intresse, då arbetssättet 

ligger långt i framtiden. R2 menar att även om kostnaden för rivning skulle inkluderas i 

kalkylerna för olika projekt, skulle den vara så långt fram i tiden att den diskonteras till 

nära noll, då det är så fastighetsvärden beräknas idag. R2 lyfter fram att det kan vara 

nödvändigt att koppla icke-hållbara alternativ för byggande till kostnader för att de ska få 

en större effekt på hur kunderna utformar sina beställningar. En stor del av företagets 

arbete baseras på att försöka påverka och skapa opinion kring samhällsutvecklingen. De 

för ständiga samtal med politiker och andra aktörer om hur samarbeten kan skapa ett 

hållbart Umeå. På frågan om möjligheter till att återanvända material eller göra hållbara 

renoveringar presenterar R2 att de idag jobbar för lite med frågan i jämförelse med andra 

fastighetsbolag som valt att fokusera på just det. R2 presenterar även att det till en stor 

del beror på att de i företaget fokuserat på social hållbarhet. 

 

Nyckelpartners 

Företaget samarbetar med flera intressenter för att främja utvecklingen av infrastrukturen 

i Umeå. Samarbetena görs tillsammans med allt från kommunen till andra företag inom 

samma bransch. Samarbetena berör främst att föra fram sin vision om hur de ser att staden 

borde utvecklas föra att klara av en befolkningsökning och vara hållbar. R2 lyfter fram 

att genom samarbetena har företaget möjlighet att påverka det som sker. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

R2 lyfter fram vissa nackdelar med certifieringar och att den främsta härleds till höga 

kostnader för konsulttider, som ämnar att se till att ett projekt omfattas av ett visst 

certifikat. Det här kan i vissa fall minska motivationen, samtidigt som det är värdefullt att 

få hjälp med strukturen för hållbart byggande. 
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Anpassningsfaktorer 

Genom att föra dialog menar R2 att företaget kan påverka de politiska beslut som tas 

rörande bland annat detaljplaner. I slutändan är det politikerna som beslutar om regler, 

men förslag skickas ut på remiss i förväg, där de har möjlighet att tycka till och komma 

med synpunkter. Exempelvis kan det handla om regler kring terrasser och uteplatser för 

bostäder och bästa nyttjandet av yta i centrala Umeå. R2 lyfter även fram att det är viktigt 

att förutse konsumenternas framtida behov, vilket görs genom träffar med politiker och 

andra aktörer för att planera Umeå. 

 

Företaget verkar hållbart genom att vilja skapa ett bättre samhälle utöver de miljömässiga 

delarna kopplade till fastigheter. De vill även påverka samhället och dess beteende till att 

verka på ett mer hållbart sätt och på så vis bidra till en omställning till cirkulär ekonomi. 

R2 lyfter fram att miljöcertifieringar av byggnader fortsatt kommer vara viktiga, allra 

främst för kommersiella fastigheter och fastigheter där stat eller kommun är hyresgäst. 

Vidare presenterar R2 att det här på sikt kommer ställa krav på att byggnaden ska vara 

miljöcertifierad för att nämnda kunder ska vilja teckna ett hyreskontrakt. 

5.6. Rikshem  
Kundrelationer 

Att kunderna sätter spelplanen anser R3 att Rikshem tar fasta på, vilket gör att relationen 

med kunderna är av högsta prioritet. Vid frågan gällande hur R3 upplever att efterfrågan 

ser ut på hållbara fastigheter och hur de arbetar med att möta denna presenteras att genom 

kontinuerligt genomförda kontroller med intressenter kring hållbarhetsfaktorer. 

Därigenom får kunderna ett stort inflytande på verksamheten och företaget kan då 

fokusera på att producera det som efterfrågas. R3 poängterar att en aktiv och trygg dialog 

med kunderna är viktig. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Genom att regelbundet genomföra matriser och kontroller menar R3 att företaget håller 

sig uppdaterade på kundernas efterfrågan. Om det inte finns en vilja från hyresgäster och 

ägare, är det svårt att anpassa verksamheten för att bli mer cirkulär. R3 presenterar att det 

är av betydelse för företaget att ställa krav kring hur byggnadsverken bör upprättas, vilka 

certifikat de ska omfattas av och dylikt för att säkerställa att fastigheterna byggs på ett 

acceptabelt sätt. Man använder sig av ett system, byggvarubedömningen, för att deklarera 

material samt mängd som används, för att i ett senare skede möjliggöra att identifiera 

material vid förändringar av regleringar. Genom detta erbjuder företaget hållbara 

fastigheter samtidigt som det möjliggörs för en säker avfallshantering, då det går att spåra 

materialen. R3 menar därför att spårningen av material tillsammans med de högt ställda 

kraven på entreprenörer och intressenter gör att värdeerbjudandet tyder på att företaget 

ligger i framkant i termer av cirkulär ekonomi. 

 

Returneringssystem 

R3 presenterar dels att använda material som går att härleda geografiskt, men även 

hållbara och naturnära material är viktigt för företaget, då det inte bara har goda 

egenskaper kring miljö utan även hälsoeffekter och är tydligt applicerbart i cirkulär 

ekonomi för fastigheter. R3 menar att fastigheter ska fungera under en längre tid, 

samtidigt som man måste ha demonteringsskedet i åtanke vid upprättandet. För att kunna 

säkerställa vilka material som används och hur de kan tas tillvara på i framtiden, belyser 



 

 

43 

 

R3 vikten av att branschen i större utsträckning behöver använda sig att deklaration av 

material vid byggande. Deklarationen möjliggör förlängda livscykler och en effektivare 

återvinning av material, vilket R3 menar kan vara första steget mot ett returneringssystem 

av träbyggnadsfastigheter i en cirkulär ekonomi. Genom att deklarera materialen i 

fastigheterna kan företaget sträva efter att förlänga dess livscykler genom att hitta nya 

användningsområden. Vid frågan hur företaget hanterar returnering av överblivna 

material presenterar R3 hur företaget ställer krav i upphandlingsskedet för 

returneringssystem och därigenom kunna styra branschen åt rätt håll. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Rikshem bygger 95 % av sina fastigheter med trä som huvudsakligt material och använder 

i stor utsträckning modulhus. Metoden innebär en effektivisering av konstruktionen och 

en effektivare användning av materialet jämfört med platsbyggande. Att använda trä som 

huvudråvara menar R3 är viktigt för företaget med avseende på materialets tydliga 

fördelar kring återtillverkning och retur. R3 presenterar att just modulbyggande kan ta 

branschen i rätt riktning då företagen får bättre kontroll på material och hur resurser kan 

effektiviseras för att undvika spillmaterial.  

 

Även R3 belyser vikten av att ta tillvara på det som redan är byggt, samtidigt som det 

finns vissa svårigheter med detta. R3 menar att renoveringar behöver göras med omtanke. 

Genom att renovera hållbart kan företag bidra med att skapa normer för hur upprustningar 

ska ta tillvara på existerande material, samt hantera eventuellt giftiga material. Dock 

hävdar R3 att det är svårt ständigt uppfylla detta då vissa av fastigheterna som förvaltas 

upprättats till en annan standard och innan material registrerades. Det leder till att dessa 

renoveringar ofta resulterar i omfattande projekt då allt måste rustas samtidigt för att byta 

till dagens standard och det inte i förväg går att identifiera vilka material som användes. 

 

Nyckelpartners 

Att ha gemensamma värderingar med företag de samarbetar med presenteras som viktigt 

för företaget. R3 menar att en av de viktigaste delarna när företaget ingår projekt är att ha 

välfungerande upphandlingar, så tydliga krav kan ställas på entreprenader och 

intressenter. Här belyser R3 att kraven företaget ställer gäller vilka certifieringar 

leverantörer bör omfattas av och hur överblivet material ska tas tillvara på. Genom detta 

menar R3 att Rikshem kan säkerställa att hela kedjan, från material, upprättandet och 

demontering av fastigheten följer samma spelregler. 

 

Materialet som används i fastigheterna är som tidigare presenterats viktigt för företaget. 

Därför håller man nära samarbeten med företag som ska bidra med rätt material, då det 

eftersträvas att genomgående bygga med svenskt och närproducerat material. Vid frågan 

om vilka typer av verksamheter företaget samverkar med presenterar R3 att det är främst 

totalentreprenader, men genom upphandlingarna ställer företaget även krav på att dessa 

ska uppfylla antalet krav gällande avfallshantering, vilka material som används och så 

vidare. För att företaget ska kunna leverera en produkt som följer deras vision anser 

respondenten att samverkan är av stor betydelse. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

Att fokusera på hållbarhet och byggande menar R3 ofta resulterar i stora kostnader. För 

att dock minimera dessa och samtidigt leverera ett hållbart projekt, har företaget 
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utformade processer kring hur upphandlingar med entreprenader och andra intressenter 

ska ske. 

 

Anpassningsfaktorer 

Företaget har en väletablerad företagskultur kring hur arbetet bör ske för att verka i ett 

hållbart samhälle och tillsammans med externa intressenter identifieras ständigt olika 

punkter som kan utvecklas internt för att skapa värde externt. Att vara inne och anpassa 

för mycket externt anser R3 kan vara farligt. Det finns idag väldigt höga krav på hur 

byggnader ska upprättas för att vara lagliga ur miljösynpunkt, främst kring kommersiella 

fastigheter. För att cirkulär ekonomi ska få stort genomslag berättar R3 att marknaden 

måste släppa in konceptet och att stora aktörer måste agera förebilder för att ta branschen 

i den riktningen. 

5.7. Norra Skogsägarna  
Kundrelationer 

Vid frågan om hur R4 upplever efterfrågan på hållbara material svarar han att det är 

ständigt ökande och någonting företaget måste anpassa sig efter. Det är något företaget 

gör genom att skogen ska fylla vissa krav, såväl som att sågade träprodukter ska bli 

certifierade. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

R4 menar att företaget ser en ökad trend på efterfrågan av certifikat och menar att genom 

dessa kan värde erbjudas till olika intressenter, bland annat genom spårningscertifikat. 

Certifikaten ger möjlighet att identifiera att materialet som levereras kommer från 

hållbara skogsbruk och då säkerställa att produkterna kan nyttjas i slutna kretslopp. R4 

menar att det är viktigt att kommunicera ut till allmänheten och större aktörer kring 

fördelarna som finns med trä som material. Vid frågan hur företaget nyttjar sina kanaler 

för att kommunicera budskapet belyser R3 att näringspolitik och nätverkande är kanaler 

som används. Företaget använder sig även av bloggande och andra typer av digitala 

kanaler som kommunikationsmedel för sin verksamhet. 

 

Returneringssystem 

R4 menar att trä som resurs har oändliga möjligheter och att man därför kan presentera 

en rad åtgärder hur restmaterial hanteras inom företaget, för att få ut mesta möjliga av allt 

material och därigenom minimera spill och onödigt avfall. R4 presenterar även företagets 

ständiga strävan efter att hitta nya sätt att använda de restprodukter som ändå uppstår, 

vilket görs genom utredningar och projekt. R4 menar att trä går att använda även i 

slutsteget av sin livscykel, till exempel genom användning för energitillverkning i form 

av biobränsle och där igenom kan ett kretslopp tydligt exemplifieras. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

R4 anser att en viktig aspekt att presentera är möjligheterna med trä och genom att bland 

annat bygga med materialet kan processer optimeras kring energianvändning. R4 menar 

att materialet har enorma möjligheter för att utveckla nya produkter och 

användningsområden, dock presenteras att det som begränsar utvecklingen idag är 

tekniken. Företaget har successivt anpassat aktiviteterna i verksamheten för att matcha 

förändrade ägandeförhållanden. Vilket har resulterat i att en utbildningsverksamhet och 

ekonomiska tjänster har integrerats i bolaget för att möjliggöra att fler ska kunna bedriva 

skogsbruk, trots att de inte bor och lever i det. 
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Nyckelpartners 

Då företaget förädlar material är samarbeten relaterade till att finna nya 

användningsområden för exempelvis restprodukter med andra aktörer väsentliga. R4 

presenterar att företaget försöker delta i program och projekt som arbetar med att hitta 

sätt att effektivisera energiförbrukning med trä. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

R4 presenterar hur förteget ständigt arbetar med att utvärdera hur användandet av material 

och resurser kan optimeras, men det här har inte bara miljömässig nytta utan medför även 

vissa ekonomiska fördelar. Genom dessa aktiviteter belyser R4 att kostnader för att 

återvinna överblivet material kan reduceras, så företaget inte får lika mycket avfall. 

 

Anpassningsfaktorer 

R4 informerar om hur skogsbruket fungerar för aktörer som marknaden och politiker, då 

det är viktigt att de förstår skalfördelarna med att använda dessa resurser. Företaget 

arbetar aktivt med att försöka påverka och informera politiker om hur skogsbruket i 

Sverige faktiskt bedrivs för att beslut som fattas ska fungera långsiktigt, både för 

skogsägarna och miljön. Organisationen strävar ständigt efter att förbättra verksamheten 

men även hjälpa sina medlemmar att utveckla sitt hållbarhetsarbete, vilket företaget driver 

genom att certifiera medlemmar och sätta certifieringskrav på leverantörer. R4 menar att 

värde skapas på ett tryggt sätt för medlemmarna med hjälp av certifieringar, då det medför 

miljömässiga såväl som sociala och ekonomiska fördelar. 

5.8. VNB byggproduktion AB 

5.8.1. Per Linghult  
Kundrelationer 

R5 berättar att företaget utför kundmätningar för att kontrollera att produkten som 

levereras uppfyller kundernas förväntningar och krav, då det är viktigt att slutkunden trivs 

i miljön. Företaget strävar efter att dra ner energiförbrukningen, men R5 menar att det 

inte får ske till konsekvensen av att inomhusklimatet påverkas. Relationen till kunden 

menar R5 avgörs genom vilken entreprenadform som används, då de utför arbeten efter 

ett antal olika. Det finns utförande- eller generalentreprenad där kunden kommer med en 

färdiggjord beställning och ritning på det den efterfrågar. Att i det skedet försöka påverka 

kundens val av material och byggteknik menar R5 kan leda till ett annat slutresultat än 

det som efterfrågats. Den andra formen är totalentreprenad där kunden köper en funktion 

och då berättar mer generellt kring efterfrågan och sen fyller byggföretaget i vad som 

kommer krävas utefter de byggregler och krav som finns för genomförandet. Genom att 

företaget använder sig av olika former av entreprenader menar R5 att relationen till 

kunden kan anpassas efter vad denne har för önskemål. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

R5 presenterar att där företaget har störst möjlighet att påverka materialval och 

byggnadsform är i de projekt som drivs fullt av deras egen verksamhet. R5 menar vidare 

att kunder visar intresse för hållbarhet, men i dagsläget driver det dem inte till köp. Istället 

är det andra faktorer som produktens läge, planlösning, kök och badrum, det vill säga det 

som syns utåt snarare än det som finns i väggarna som avgör. Företaget har skapat en 

egen bygghandbok med olika sorters väggtyper från deras mest miljövänliga träbaserade 

yttervägg, till den som mer motsvarar den som deras kollegor i branschen bygger. Ett 
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arbete som R5 berättar möjliggör för företaget att på ett enklare sätt anpassa projekten till 

kunders efterfrågan. 

 

Att företaget under en lång tid byggt med målsättningen att upprätta fastigheter som 

möjliggör för bra inomhusklimat och använt sig av ett hållbarhetstänk, menar R5 

resulterar i en konkurrensfördel. Företaget har drivit en del pilotprojekt av certifikat där 

kommunen och landstinget varit beställare. Här lyfter R5 fram att det ofta saknas 

slutcertifieringar och uppföljning av projekten från kundernas sida och påpekar att detta 

är något som behöver utvecklas. 

 

Returneringssystem 

På frågan om det finns möjlighet att designa produkterna till att passa in i en cirkulär 

ekonomi svarar R5 att tanken med att skruva ner skiva för skiva, för att sedan använda 

det någon annanstans är en verksamhet som är långt borta. Men genom att fokusera på trä 

som material, ser R5 större möjligheter, då det kan användas i flera processer under 

samma livscykel och därefter användas som biobränsle. R5 berättar att det fler material 

än trä som anses kommit långt i utvecklingen kring återanvändning, bland annat 

presenteras hur betong som varit del av en byggnad används som fyllnadsmaterial. 

 

R5 berättar att företaget av kostnadsskäl ofta beställer mer material än vad som behövs 

till ett projekt och vid projektets avslutande slängs det som blir över. Retursystem av 

överblivet material tillbaka till leverantör har tidigare provats i branschen, men på grund 

av avståndet till fabriken var det inte ekonomiskt motiverat att fortsätta. Istället sorteras 

idag avfallet antingen av de själva på byggplatsen eller hos avfallsföretag. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

R5 förklarar att företaget har byggt en hel del passivhus men att det inte är ekonomiskt 

försvarbart i längden att endast bygga sådana. Därmed utvecklade företaget 

bygghandboken, som bland annat har medfört en utveckling av erfarenheten för att bygga 

de olika väggtyperna och på så vis stärkt kvaliteten. R5 presenterar att företaget jobbar 

efter certifieringssystem för att upprätthålla sitt miljöansvar till en viss nivå. I samband 

med det arbetar de även en del med uppföljningar, men menar att detta är ett 

utvecklingsområde inför framtiden. 

 

R5 presenterar en aktivitet som han anser är väl applicerbar för cirkulär ekonomi, vilket 

är att företaget löpande försöker påverka sina leverantörer genom att ställa krav på 

kvaliteten, men även att jobba med bristen av information om farliga material. Men R5 

implicerar att cirkulär ekonomi handlar om mycket mer än bara företags enskilda 

aktiviteter, ”För oss handlar det mycket om det här att totalt cirkulärt, så ju bättre 

miljöval vi gör desto bättre blir det i hela kedjan. För den som ska riva byggnaden blir 

det ju bättre [...]” Genom att välja rätt material menar R5 att hela kedjan i en cirkulär 

ekonomi för en träbyggnadsfastighet kan förenkla vid aktiviteter som rivning, med 

avseende på till exempel sortering.  

 

Någonting som företaget arbetar med är att beställa rätt mängd material, men R5 menar 

att kostnaderna som förknippas med att ha beställt för lite motiverar inte till att hålla 

tillbaka. Vad företaget då försöker göra är att samla alla leveranser till en plats, för att 

sedan köra ut material allt eftersom till projekten. Genom detta reduceras risken för att 

material ska skadas vid förvarning på arbetsplatsen och på så sätt kan överblivet material 
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användas till nästa projekt. Trä som material menar R5 är central för verksamheten, då de 

ser sig själva som träbyggare. R5 berättar att då företaget arbetar mycket med passivhus 

blir materialåtgången närmare dubblerad, vilket resulterar i att materialvalen är av största 

betydelse, främst med avseende på att de vill använda koldioxidneutrala material. Vidare 

presenteras att företaget strävar efter att gynna inomhusmiljön genom att använda sig av 

gift- och emissionsfria material. Vilket R5 anser att företaget byggt upp en bred 

kunskapsbas för, samtidigt som uppföljningen av projekten kan utvecklas. 

 

Nyckelpartners 

R5 berättar att företaget samarbetar med andra verksamheter inom olika branscher i ett 

nätverk kallat Nätverket för Hållbart Byggande och Förvaltande i Umeå. Genom 

nätverket arbetar man med andra företag runt om i Sverige för att dela med sig av 

erfarenhet och sprida intresset för hållbara lösningar. R5 märker att det är många som 

huvudsakligen fokuserar på energi och inte på de andra aspekterna av hållbarhet, något 

man kommit längre med i Umeå. Som tidigare presenterats har företaget genomfört 

pilotprojekt åt kommunen och landstinget. Dessa projekt menar R5 inte får tillräcklig 

uppföljning, vilket resulterar i att delar av syftet försvinner som att föra kunskap och 

erfarenheter vidare. R5 berättar även att företaget samarbetar med leverantörer dels 

genom att driva urvalet av material, men även i förvaring och utkörning till 

byggnadsplatsen. Vilket möjliggör för dem att få fler leveranser samtidigt och därigenom 

minska transporterna. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

Företaget jobbar med att kostnadseffektivisera i flera led av verksamheten. Det görs bland 

annat genom att välja lokala material och att bygga upp rutin kring de olika väggtyperna 

i bygghandboken, då det underlättar att räkna på kostnaden för projekten. R5 berättar att 

problematiken med sortering av avfall utgör en stor kostnad för företaget. Vidare menar 

R5 att om företaget själva skulle hantera avfallet genom olika sorteringskärl är det 

billigare än att köpa tjänsten av återvinningsföretaget, men möjligheterna begränsas av 

platsbrist på arbetsplatserna. R5 exemplifierar att det inom branschen har provats 

retursystem av gips, men att det i Umeå inte finns någon vinning på grund av avståndet 

till fabrikerna som tar emot det. Den bristande uppföljningen av certifieringarna är till 

viss del en kostnadsfråga, men R5 menar att den kostnaden inte alltid ligger på företaget. 

Här exemplifieras pilotprojekten ännu en gång där kunderna ansvarar för 

slutcertifieringen, då den ofta ansetts vara kostsam har certifieringen ofta uteblivit. 

 

Anpassningsfaktorer 

R5 lyfter fram att det finns ett ökat intresse för grönt byggande, men att det många gånger 

är mer diskussion än agerande och en lösning på det anser R5 vara användningen av 

certifieringssystem. Vidare beskriver R5 att det saknas en tillräcklig etablering och 

kunskap kring de olika certifieringarna bland intressenter, så som mäklare vilka värderar 

fastigheter och konsumenter som köper dem. Även uppföljningarna av certifikaten 

behöver förbättras för att skapa legitimitet. Vem som har ansvaret för att genomföra och 

bekosta uppföljningarna menar R5 borde vara dem som i slutändan äger huset, då det 

borde ligga i deras egenintresse att få certifikatet. Det hade även varit önskvärt att 

kommunen tog större ansvar för att genomföra kontroller, samt uppföljning av deras egna 

projekt.  
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Att köparna väljer efter andra kriterier än hållbarhet antar R5 kan ha att göra med det 

begränsade utbudet av fastigheter på marknaden. I en sund konkurrens tror R5 att man 

skulle kunna få en större konkurrensfördel med miljövänliga fastigheter, då kunden kan 

välja efter fler kriterier än läge. R5 berättar hur företaget kunnat påverka materialvalen i 

branschen genom sin efterfrågan. Det exemplifierar R5 med att företag de bedriver 

projekt tillsammans med har fått upp ögonen för konkurrensfördelen med att erbjuda 

miljövänliga varianter och därför ändrat sina egna val av material och produkter. 

5.8.2. Pontus Quick 
Kundrelationer 

Som branschen ser ut i dagsläget bibehålls kunder genom att arbeta efter deras önskemål, 

vilket R6 menar kan leda till vissa problem vad det gäller att föra branschen mot mer 

cirkulära håll. Med hänsyn till att företaget verkar inom en bransch som präglas efter 

ständig anpassning till kundens efterfråga, kan det vara svårt att anpassa verksamheter 

mot cirkulär ekonomi. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

R6 anser att det i vissa fall kan vara svårt att ställa krav, då verksamheten bygger på att 

uppfylla kundens behov och efterfrågan. Att då försöka driva en verksamhet där till 

exempel material återanvänds blir problematiskt om kunder ständigt efterfråga nytt 

material, samtidigt som R6 belyser att om efterfrågan skulle förändras kan företaget 

leverera. Däremot anser R6 att det finns tendenser till hållbarhet i kundernas efterfrågan, 

vilket främst rör energiåtgång i den färdiga byggnaden. Därför menar R6 att företaget kan 

erbjuda mycket värde mot kunder som efterfrågar just detta då man har spetskompetens 

gällande passivhus.  

 

Returneringssystem 

Vid frågan om hur branschen kan utveckla sitt arbete för att ta tillvara på material berättar 

R6 att återvinningen fungerar bra, men kring återanvändning finns tydliga exempel på 

hur arbetet kan utvecklas. R6 presenterar hur företaget använder isolering som framställts 

av tidigare trämaterial och dylikt, men att det finns utvecklingsmöjligheter för denna 

aktivitet. Men den viktigaste aspekten vid återanvändandet av resurser anser R6 inte 

nödvändigtvis vara att ge material samma egenskap som det haft tidigare, utan att förlänga 

livscykler genom att hitta nya användningsområden. R6 lyfter även fram att retursidan av 

material och produkter inte fungerar optimalt, då deras leverantörer inte tar emot 

begagnade produkter som funnits ute på arbetsplatser. Här hamnar då ett ansvar på 

företaget vad man väljer att göra med det överblivna materialet. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

R6 anser att företaget ligger i framkant gällande att koppla syftet med företaget i till 

hållbarhet och strävar ständigt efter att upprätthålla tankesättet i verksamheten. Företaget 

arbetar i stor utsträckning med att framställa passivhus och genom detta fokuseras det 

mycket på energianvändning, vilket enligt R6 är en viktig komponent i cirkulär ekonomi. 

Men vid frågan hur aktiviteter kan utvecklas för att passa in i en cirkulär ekonomi tror R6 

att fokus bör ligga på planeringsskedet av fastigheten. Därför bör företagen börja planera 

och rita husen så det vid demonteringsskedet i större utsträckning möjliggörs att ta tillvara 

på material. Det som i dagsläget sätter stopp för detta är efterfrågan från kunden, då de 

inte accepterar återanvända material i sina hus, vilket annars hade kunnat bidra till en 

minskad materialanvändning. 
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Vid frågan om vilka material som är viktiga för företaget nämner R6 att det finns två olika 

vid upprättandet av fastigheter, trä och betong. Men R6 belyser vikten av att inte begränsa 

sitt hållbarhetsarbete till material, då det finns fler aspekter vid hållbart byggande. R6 

exemplifierar bland annat koldioxidanvändning som ett utvecklingsområde för 

branschen. 

 

Nyckelpartners 

Genom intervjun identifierades olika samarbeten och möjligheter för fortsatt utveckling 

av nya. Företaget har idag samarbeten genom nätverk för att påverka branschen. Det här 

tror R6 kan ha stor inverkan dels på lokal nivå, men även på liknande nätverk runt om i 

landet och kan ha en avgörande roll kring att påverka lokala politiker. Genom att skapa 

nätverk och kontakter anser R6 att man tillsammans kan föra branschen åt rätt håll och 

hitta verktyg för hur verksamheter kan sammanföras och börja arbeta efter liknande 

principer. Vid frågan om vad det finns för utvecklingsmöjligheter i branschen kring 

samarbeten handlar det framförallt om material. Finns det inte en efterfrågan på hållbart 

material från byggarherrarna, kommer materialleverantörer ha svårt att leverera det. 

Genom att skapa samarbeten med dessa leverantörer skulle omställningen till hållbara 

material som standard accelereras. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

Att det ofta kostar lite mer att upprätta hållbara byggnader konstateras även i intervjun 

med R6, som presenterar att det inte finns några ekonomiska incitament för deras 

beställare att genomföra dessa köp. Men här belyser R6 hur företagets kunder dock kan 

ta del av långsiktiga kostnadsfördelar genom att investera i passivhusen som de bygger. 

 

Anpassningsfaktorer 

R6 lyfter fram att en av de största bromsklossarna för att implementera cirkulär ekonomi 

är att hållbarhet idag inte kan värderas i den rådande marknadsekonomin. Det leder till 

svårigheter med att få finansiering till hållbara fastigheter, då de ofta kostar mer att 

upprätta. Bankerna tar idag ingen hänsyn till att fastigheterna efter uppförandet är 

billigare i drift än en normal fastighet, vilket visar på stora anpassningssvårigheter och 

stoppar upp för att göra byggbranschen mer hållbar. Detta försöker företaget ständigt 

påverka genom nätverkande med olika intressenter. Vi har tidigare nämnt att företaget 

verkar i nätverk för att kunna påverka lokalt, men R6 presenterar externa faktorer som 

viktiga för att påverka rikspolitiker. Här exemplifieras att branschorganisationer och 

andra stora organisationer spelar en stor roll. 

 

Vid frågan gällande hur företaget anser sig internt anpassa verksamheten mot cirkulär 

ekonomi menar R6 att den platta organisationsstrukturen medför vissa fördelar. Därför 

att de som verkar i styrelsen även arbetar praktiskt med verksamheten, därigenom det går 

att skapa en filosofi som genomsyrar hela företaget. R6 avslutar intervjun med att påpeka 

att hållbarhet handlar som mycket mer än miljövänliga aspekter. 

5.9. Peab 
Kundrelationer 

R7 antyder att sättet man bygger relationen med kunden är att anpassa sig efter deras 

efterfrågan, därför kan det vara svårt att påverka hur kunderna väljer att utforma sina 

beställningar, främst då företaget ofta kommer in i en senare del av processen. Kraven 

från kunderna, kanske främst med specialbeställningar, kan få miljömässiga följder då 
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extra material måste beställas i fall av skador. R7 berättar att det främst är större beställare 

som efterfrågar hållbarhet, då i form av certifierade byggnader och att kraven som ställs 

är ofta högre än branschreglerna. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Företaget har möjligheten att bygga miljöcertifierade byggnader och erbjuda 

livscykelkostnadsanalyser för projekt, men de ser att det sällan efterfrågas av kunderna. 

R7 lyfter fram att det finns nackdelar för kunderna med att bygga med exempelvis trä då 

det kräver mer material och tjockare väggar för att uppfylla byggnadskraven. Det leder 

till högre kostnader och mindre yta, som de då i sin tur kan hyra ut och få intäkter från. 

Vid frågan om hur företaget använder kanaler för att kommunicera hållbart byggande 

menar R7 att miljömärkningar och certifieringar är bra att förhålla sig till. De behöver 

däremot få en större igenkänningsfaktor hos konsumenterna för att bli framgångsrika. 

 

Returneringssystem 

R7 beskriver att en del restmaterial i verksamheten återanvänds bland annat som 

fyllnadsmassor och andra material omarbetas till nya, men även att det drivs testprojekt i 

andra delar av Sverige för att returnera gips till fabrikerna. Det här arbetet menar R7 är 

ett bra exempel på hur företaget arbetar med returneringssystem. Att det är svårt att 

returnera material till fabrik när någonting som R7 belyser, särskilt specialanpassat 

material, då fabrikerna har svårt att hitta nya köpare för de material som är speciellt 

framtaget till ett projekt. Samtidigt som R7 berättar att måttbeställning av material leder 

till mindre spill. 

 

För att klara en omställning till cirkulär ekonomi behöver materialvalen bli mer hållbara 

och återanvändbara, då anser R7 att branschen måste bli bättre på att återanvända material 

samt finna nya användningsområden för dessa. R7 presenterar att företaget i enstaka 

projekt försökt återanvända material i sin ursprungliga form från rivningsprojekt, vilket 

exemplifieras med dörrar, reglar och fyllnadsmaterial. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Företaget arbetar aktivt med att kontrollera och minska sitt avfall genom att förflytta 

överblivet material från en arbetsplats så det kan användas på en annan. R7 exemplifierar 

aktiviteter som de utför där projekt drivits som haft sin utgångspunkt i att de skruvats ihop 

för att möjliggöra att den ska plockas isär vid slutet av sin livslängd. Det här menar R7 

tar till vara på de aktiviteter som strävas efter i en cirkulär ekonomi. Utfallet kan ännu 

inte utvärderas, då fastigheten fortfarande är i bruk idag, men lärdomar drog från 

genomförandet och är någonting företaget är intresserade av att vidare utveckla. 

 

R7 lyfter fram att företagets hållbarhetsarbete grundas i hållbarhetsredovisningen och 

branschens byggregler, men att de även har möjlighet att överträffa dem om det krävs av 

beställningen. Då företaget ofta bygger efter certifikat finns det många parametrar att 

förhålla sig till, så som energi och spårbarhet. R7 anser att certifikaten leder till ett bättre 

nyttjande av resurser, för privatpersoner menar R7 att belysa energi kan skapa 

genomslagskraft då det påverkar deras kostnader. Spårbarhet av material presenterar som 

viktigt då forskningen ständigt utvecklas. Skulle material som idag är godkända 

klassificeras om går det därför att identifiera vart dessa sitter. Allt material företaget 

använder berättar R7 ska vara godkänt enligt ett materialregister och de använder 

byggvarubedömningen för att registrera dessa. Deras främsta resurs idag är personalen, 
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som är grundläggande för organisationens existens. För att klara en omställning till 

cirkulär ekonomi skulle det behövas mer utbildning för att öka kunskapen. De har idag 

egna skolor för att tillgodose behovet av hantverkare och tar genom dem att 

samhällsansvar genom att sätta folk i arbete. 

 

Nyckelpartners 

Sett till vilka partnerskap som är viktiga för verksamheten ser R7 en möjlighet i att 

utveckla samarbetet med kundernas miljö- och hållbarhetschefer, med hänsyn till 

trendstyrda specialbeställningar. Beställningarna kan omfatta produkter som inte ingår i 

standardsortiment, vilket resulterar i ökade kostnader för transport såväl som att extra 

material behöver finnas på lager. R7 menar att företaget behöver kommunicera dessa 

följder och samverkan kan därför bidra till samstämmiga standardprodukter för att minska 

överutnyttjandet av resurser. R7 presenterar ytterligare en möjlighet för samarbeten kring 

hur byggföretag kan ställa krav på materialleverantörerna för att skapa tillgång på hållbara 

material. Genom att byggare koncentrerar sina inköp till vissa material, skulle 

leverantörerna tvingas hålla vissa produkter i lager för att anpassa sig efter denna 

efterfrågan. R7 berättar även att för att ta sitt hållbarhetsansvar har företaget 

samarbetsavtal tillsammans med externa leverantörer för avfallshantering. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden  

R7 beskriver att kostnaderna som förknippas med att slänga överblivet material motiverar 

att flytta material mellan byggnadsarbetsplatserna och på så vis optimera användandet av 

inköpt material. R7 tror även att det främst är direkta kostnader som påverkar vad privata 

konsumenter efterfrågar. 

 

Anpassningsfaktorer 

Då företaget är en stor organisation menar R7 att det är viktigt att internt arbeta med 

kommunikationsvägar i alla led för att kunna genomdriva förändringar. Det presenteras 

exempel på hur företaget kunnat införa kommunikation mellan platschefer för att ta hand 

om överblivet material på olika arbetsplatser. R7 lyfter fram att byggbranschen i grunden 

är traditionell och att sprida information kring varför nya arbetssätt införs är viktigt för 

att kunna genomföra en förändring. För att bättre nyttja material och klara en omställning 

mot cirkulär ekonomi tycker R7 det är viktigt att konsumenterna börjar acceptera 

begagnade material, då det som byggs idag ska hålla topstandard vilket resulterar i att 

material som inte är bristfälliga kasseras. 

5.10. Björkstadens snickeri AB 
Kundrelationer 

R8 berättar att företaget främst jobbar mot försäkringsbolag genom långsiktiga avtal, 

vilket gör att relationen med kunden kommer därifrån. I samband med försäkringsarbeten 

efterfrågar kunden ofta renoveringar utanför skadan, vilket R8 menar kan leda till stärkta 

kundrelationer för framtida uppdrag. För att anpassa sin verksamhet mot att möta det 

kunderna efterfrågar i termer av hållbarhet, presenterar R8 att arbetet idag utgår mer från 

att värna om en hållbar framtid. Vilket har förändrats då det tidigare var mer fokus på 

certifieringar.  

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Då företagets främsta arbetsområde är renoveringar i samband med förssäkringsskador 

blir rivning och sanering en central del av verksamheten. Med hänsyn till detta menar R8 
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att det är av högsta prioritet att arbetet genomförs noggrant, till ett rimligt pris. På frågan 

om hur de kommunicerar med kunderna nämner R8 att företaget sedan länge omfattas av 

avtal med försäkringsbolag och genom dem ständigt får tillgång till nya uppdrag. R8 

beskriver vikten av att ständigt utföra arbeten med hög kvalité för att på så sätt värna om 

sitt rykte, då det är av vikt för att nå ut till kunderna  

 

Returneringssystem 

Att använda trä som grundmaterial i sin verksamhet menar R8 ger möjligheter för 

företaget att hitta fler användningsområden för samma material, vilket är någonting som 

belyses som en utvecklingsmöjlighet för returneringssystem i branschen. Företaget 

arbetar med att minimera spill och att tillämpa återanvändning, exempelvis genom att 

använda spill till bränsle för uppvärmning av deras egna lokaler. Dessa aktiviteter menar 

R8 är centrala för att nyttja resursen fullt ut.  

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Företagets verksamhetsområden innefattar i huvudsak renoveringar och rivningsarbeten, 

med trä huvudsakligt material. En central del i verksamheten menar R8 är 

avfallshanteringen och företaget arbetar kontinuerligt med både interna utbildningar och 

samarbeten med återvinnare kring hur detta kan utvecklas. R8 anser att företaget ligger i 

framkant i jämförelse med större aktörer vid tillvaratagandet av överblivet material. Det 

exemplifieras med att överblivet material som ofta slängs vid stora 

entreprenadbyggnationer istället sparas för att användas i ett annat projekt. Vilket är en 

aktivitet R8 anser borde tas tillvara på i branschen i större utsträckning. I syfte att 

optimera nyttjandet material har företaget möjlighet att använda dataprogram som 

hjälpmedel, en aktivitet R8 ser bidrar med miljömässiga samt ekonomiska fördelar genom 

resurseffektivisering. R8 lyfter fram personalen som den främsta resursen i företaget och 

ser utbildning som en nödvändighet för en omställning mot cirkulär ekonomi.  

 

Nyckelpartners   

R8 presenterar att samarbeten är väsentliga då verksamheten utför arbeten i 

entreprenadform, men även eftersom man är en mindre aktör på marknaden. Vilket 

exemplifieras av löpande samarbeten med underleverantörer som utför specifika tjänster, 

och därigenom möjliggör för företaget att utföra sina uppdrag. Det har även presenteras 

samarbeten kring tillvaratagandet av rest- och överblivet material vilka sker tillsammans 

med utomstående företag med fokus på avfallshantering. De företagen agerar även 

rådgivande kring hur avfall kan hanteras på byggarbetsplatserna. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden  

Det framkom under intervjun att certifikat inte är etablerat bland mindre företag, vilket 

R8 anser vara en kostnadsfråga. Vidare belyser R8 att betydelsen av hållbarhetsarbete 

inte får förminskas, men beroende på verksamhet är certifikat inte alltid en nödvändighet. 

R8 beskriver att då deras kunder inte efterfrågar certifikaten, anses det inte ekonomiskt 

motiverat att lägga resurser på detta.  

 

Anpassningsfaktorer  

R8 beskriver, då personalen är företagets främsta tillgång är det viktigt att möjliggöra för 

den att påverka verksamheten, vilket görs genom låta dem komma med idéer som provas 

och sedan utvärderas för att tillsammans utveckla verksamheten. Att inte ha en för stor 
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personalstyrka lyfter R8 fram som en fördel, då det möjliggör för en gemensam 

värdegrund, samt för företaget att anpassa verksamheten internt efter marknadens behov. 

 

Under intervjun diskuterades det hur branschen idag kan vara begränsad av byggregler, 

här menar R8 att de existerande regelverken idag inte uppmuntrar till att bygga med 

hållbara material. Det är samma regler för till exempel ljudnivåer i fastigheter, oavsett 

material, vilket ofta resulterar i att betong används istället för trä, då det har bättre 

ljudisolerande egenskaper. Vill företag då uppfylla byggkrav görs detta på bekostnad av 

att det inte alltid går att använda en hållbar råvara. R8 menar att en anpassning per 

material vore att föredra för att ta branschen mot cirkulär ekonomi. 

 

5.11. ReBio AB  
Kundrelationer 

R9 presenterar att trä aldrig har använts i den utsträckning som det görs idag, vilket han 

tror har sin grund i att konsumenter har börjat se fördelar med materialet och därför börjar 

detta synas i efterfrågan. Det här R9 menar att företag måste ta tillvara på för att kunna 

bygga relationer med sina kunder, men berättar även hur certifieringar är av vikt i frågan. 

Kunderna företaget idag samarbetar med har alla certifieringskrav och driver själva på 

spridningen av dem. Som leverantör går det inte att hålla sig undan att arbeta efter 

certifikat om man vill vara med och konkurrera på marknaden. 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Att leverera värde till kund i termer av hållbara produkter när någonting som är av stor 

vikt för det intervjuade företaget. R9 menar att det är kunderna som ställer krav på att det 

som levereras ska hålla en hög standard. Därför arbetar företaget med att hålla sig 

uppdaterade med certifikat och anpassar ständigt sin miljöprofil. Genom att upprätthålla 

certifikat anser R9 även att bolaget visuellt ökar medvetenheten kring hur detta 

erbjudande kan kommuniceras mot kunder. 

 

Returneringssystem 

R9 upplever att val av material genomsyrar branschen och att trä i allt större utsträckning 

tar sin plats på marknaden. Att trä som naturmaterial tar allt större plats kräver 

systemutveckling för att kunna utnyttja denna resurs till sin fulla potential, genom att hitta 

nya användningsområden för materialet och förlänga livscykler. Då det idag slängs 

mycket material vid byggande anser R9 att ett stort utvecklingsområde för branschen är 

hur det kan tas tillvara på via återtillverkning. R9 berättar att företaget jobbar med att 

erbjuda en kanal för förflyttning av avfall från en industri till att bli insatsmaterial i en 

annan. De har själva inte hand om materialet utan styr det med underleverantörer och 

genom sin verksamhet sluter företaget kretsloppet med en bakåtriktad distributionskedja. 

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Det har under senare år har det utvecklats ett större engagemang på vad som sker med 

restprodukterna från byggen såväl som spill från sågverk, då trä blivit en allt viktigare 

resurs i branschen. Här menar R9 att företaget, tillsammans med liknande aktörer, är av 

stor betydelse för samhället vad det gäller cirkulär ekonomi. R9 berättar att det är viktigt 

att hela företaget genomsyras av ett hållbarhetstänk, i allt ifrån vad transporterna körs 

med för drivmedel och vilka certifieringar man innehar, till den produkt som levereras till 

kunden. Då stora delar av verksamheten grundar sig i just transporter, förklarar R9 att 

företaget ständigt strävar efter att hitta returfrakter så bilarna aldrig går tomma 
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Nyckelpartners 

Idag har de löpande samarbeten dels med sina kunder som ställer krav på att råvaran är 

ursprungssäkrad och R9 säger att alla led i kedjan av aktörer ställer ungefär samma krav. 

R9 ser att redan från den producerande sidan hos sågarna drivs arbetet med certifieringar 

på med att aktivt gå ut och marknadsföra att de är certifierade och har en schysst råvara 

och menar vidare att “De är ju som en naturlig krets genom hela kedjan från slutkund till 

det att materialet uppstår så att säga.". Vilket tyder på att R9 uppfattar att alla led i kedjan 

hänger ihop och att samarbeten mellan dem är avgörande. Företaget samarbetar aktivt 

med sina underleverantörer för att hitta returfrakter för sina körningar så att bilarna aldrig 

går tomma. De försöker även tillsammans med underleverantörerna minska 

miljöpåverkan på grund av transporterna genom att testa olika förnybara drivmedel. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

R9 anser att det finns en risk med de kostnader som uppstår i samband med certifieringar. 

Kostnaderna kan upplevas som höga och omotiverade, vilket R9 menar kan leda till att 

företag väljer att inte ansluta sig till certifieringarna. 

 

Anpassningsfaktorer 

En stor del av företagets eget miljöarbete avser transporter och därigenom att ställa om 

till förnyelsebara bränslen. R9 lyfter dock fram att hållbarhetsutvecklingen kanske går för 

fort och att marknaden inte är redo att möta efterfrågan, vilket exemplifieras med att 

tillgången på bland annat dessa bränslen inte är tillräcklig. Det här menar R9 implicerar 

att det saknas marknad och material för att driva verksamheter på det sättet som önskas. 

R9 presenterar att det finns tydliga tecken på att certifieringar är viktiga för branschen, 

med tanke på efterfrågan från kunder. Dock menar R9 att certifikaten speglas av 

byråkratiska processer som kan vara problematiska att upprätthålla, då de ställer stora 

krav på verksamheten och tar upp resurser som inte alltid härledas till miljöarbete. Vilket 

R9 tror kan göra att stora aktörer, om detta fortsätter i samma rikligt, väljer att frångå 

certifieringarna. 

5.12. Sammanfattning av empiriska data 
Nedan följer en tabell där de empiriska upptäckterna för respektive block i CBMC 

presenteras. Här belyses viktiga områden och resonemang som identifierats under 

intervjuerna, för att ge en samlad bild av det som konstaterats. Detta för att lyfta fram de 

områden författarna ansett varit av betydelse att presentera inför den följande analysen.  

Tabell 2: Sammanfattning av studiens empiriska data 

Block i CBMC Sammanfattning av empiriska upptäckter 
för blockvis  

Kundrelationer  - Viktigt att anpassa produkten efter 
kunden 

- Att kunder inte tänker i ett långsiktigt 
perspektiv försvårar att bygga relationen  

Värdeerbjudande & Kanaler  - Värde erbjuds främst genom certifikat 
och produktanpassning mot kunden 

- Ge förutsättningar till bra liv och 
delningsekonomier  

- Materialval  
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- Det kan vara svårt att anpassa produkter 
och samtidigt erbjuda värde i termer av 
cirkulär ekonomi 

- Kanaler som används är främst 
hållbarhetsredovisningar och digitala 
medel  

- Certifikat anses vara ett medel som kan 
börja kommunicera hållbart byggnader  

Returneringssystem - Returneringssystem anses avgörande för 
att sluta kretsloppet i en cirkulär ekonomi 

- Deklarera material möjliggör för 
returneringssystem och att förlänga 
livscykler genom aktiviteter som 
återanvändning och återtillverkning  

Nyckelresurser & Nyckelaktiviteter  - Optimering av resurser anses avgörande  
- Materialval presenteras som väsentligt 

för att möjliggöra cirkulära aktiviteter 
- Renoveringar  
- Avfallshantering  
- Delning av tillgångar och resurser  
- Certifikat  

Nyckelparters  - Det har identifierat att samarbeten är 
avgörande för att möjliggöra cirkulär 
ekonomi 

- Exempelvis samarbeten med 
leverantörer, konkurrenter och BLÖ har 
nämnts  

- Nätverkande har presenterats som ett 
viktigt område för att belysa vikten av 
cirkulär ekonomi inom 
byggnadsbranschen  

Kostnadsstruktur & Intäktsflöden  - Långsiktigt tänkande för byggande kostar 
mer i början, men medför 
kostnadsfördelar på längre sikt  

- Utformningen av dagens certifikat anses 
kostsamma   

- Genom att optimera resurser och 
minimera avfall kan kostnader för 
överblivet material reduceras  

Anpassningsfaktorer  - Långsiktiga politiska beslut efterfrågas 
- Ekonomiska incitament och 

värderingsinstrument för hållbart 
byggande saknas i branschen  

- Mer fokus på social hållbarhet  
- Det har presenterats att företagskultur 

och organisationsstruktur är betydande 
för de interna anpassningarna  

- Cirkulär ekonomi anses svårt i en 
marknadsekonomi 

- Vikten av internkommunikation  
- Regleringar med lagar, regler och 

certifieringar har även diskuterats 



 

 

56 

 

6. Analys 

För att uppnå syftet med den aktuella studien kopplas den teoretiska referensramen till 

den empiriskt insamlade datan, vilken har sammanställts i föregående kapitel. Analysen 

kommer att utgå från CBMC för att identifiera möjligheter och utmaningar i de olika 

blocken för en anpassning mot cirkulär ekonomi. 

6.1. Inledning  
I bakgrunden till den aktuella studien har det presenterats att forskningen kring 

implementering av cirkulär ekonomi är bristande med avseende på hur affärsmodeller 

behöver anpassas. I den här studien har det genomförts semistrukturerade intervjuer med 

fokus på att diskutera företagens affärsmodeller. I detta kapitel kommer den empiriska 

datan som samlats in kopplas samman med den teoretiska referensramen, för att sedan 

kunna belysa och förklara hur företagen kan behöva utveckla sina affärsmodeller för att 

möjliggöra cirkulär ekonomi. Sedan följer en sammanfattande analys för att i 

nästkommande kapitel presentera studiens slutsatser. 

6.2. Affärsmodeller 
Kundrelationer  

Kundrelationer presenteras i tidigare studier som relationen med sitt kundsegment samt 

hur denna bör stärkas (Osterwalder & Pigneur, 2013, s.28–29; Lewandowski, 2016, s.17). 

I den nya formen av affärsmodeller, CBMC, presenterar Lewandowski (2016, s.17) 

vikten av att anpassa sin verksamhet så produkten matchar kundens efterfråga, vilket kan 

göras på olika sätt. Det visade sig i samtliga intervjuer att företagen arbetar med olika 

strategier för att urskilja vad som efterfrågas av kunderna, men det gemensamma som 

identifierats är att företagen måste vara lyhörda då kunden påverkar hur verksamheten 

bedrivs. Bland annat belyser R3 vikten av att producera det som efterfrågas av intressenter 

och kunder, ett resonemang som även diskuteras av samtliga respondenter. Ett 

resonemang författarna till denna studie tror kan leda till viss problematik med 

implementeringen av affärsmodeller i en cirkulär ekonomi, då företagen inte kan ta in de 

aktiviteter som krävs för att möjliggöra en övergång.  

 

R7 presenterar under intervjun att det hållbara byggandet bromsas upp på grund av ovan 

nämnda produktanpassning mot kunden, med avseende på att kunden inte alltid ser de 

miljömässiga konsekvenserna av sina val. Lewandowski (2016, s.17) tar upp 

kundanpassning och kundinflytande som väsentliga delar för att stärka kundrelationerna 

i CBMC, dock anser författarna att svårigheten för företagen att implementera cirkulär 

ekonomi baseras på att kunder och företagen har delade åsikter kring vad som ska 

produceras. Även R1 belyser detta, men ser användningen av certifieringar som ett sätt 

att motverka de delade åsikterna om produkterna, vilket vidare konstateras av R2 och R4 

som menar att certifieringar kan vara av vikt för att bygga relationer med sina kunder. 

Författarna ser här en möjlighet i att använda certifieringar som en 

marknadsföringsstrategi, då en ökad medvetenhet kan stärka relationer och därmed 

underlätta implementeringen av cirkulär ekonomi. Den här möjligheten har 

uppmärksammats bland annat av R7 som använder sig av ett certifikat med större 

igenkänningsfaktor bland privatpersoner, för att kunna nå ut med sitt hållbarhetsarbete 

och därigenom stärka relationen med kunderna. Författarna till den aktuella studien ser 

här hur den ökade igenkänningen kan föra utvecklingen framåt med cirkulär ekonomi för 
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den studerade branschen. Vilket går i likhet med uttalanden från Lieder och Rashid (2016, 

s. 45) som även de presenterar hur en ökad uppmärksamhet för dessa aktiviteter kan 

resultera i en acceptans från samhället. För att på så sätt underlätta den praktiska 

implementeringen för företagen (Geissdoerfer et al., 2017, s. 757). 

 

Värdeerbjudande och kanaler 

Respondenterna presenterar en svårighet med att erbjuda produkter i en cirkulär ekonomi 

då kundanpassning är en stor del av kundrelationerna. Det här kan exemplifieras genom 

ett uttalande från R6, som menar att då kunden är den som bestämmer utformningen är 

det ofta svårt att från deras sida forma produkten på ett hållbart sätt. Att anpassa 

värdeerbjudande i en cirkulär ekonomi görs enligt CBMC bland annat genom att använda 

material som fungerar i ett kretslopp (Lewandowski, 2016, s.16). Författarna har här 

identifierat en stor utmaning i att erbjuda cirkulära produkter, då efterfrågan saknas från 

marknaden. Däremot har författarna uppmärksammat en vilja från företagen att arbeta 

med att anpassa verksamheten efter vad kunden behöver. Vilket av R5, R6 och R7 

beskrivs som hur värde erbjuds genom bland annat handböcker med olika väggtyper och 

energisnåla byggnader. Genom dessa aktiviteter anser författarna till denna studie att 

företagen anpassar sina verksamheter efter kunden, så väl som mot cirkulära ekonomier, 

genom att designa en produkt som är välfungerade ur båda aspekter (Asifi et al., 2012, 

refererad i Lieder & Rashid, 2016, s. 45) 

 

Det blir i studien tydligt att alla aktörer utom R8 belyser vikten av att erbjuda 

certifieringar, vilket författarna kopplar till det grundläggandet kravet att leverera det 

kunderna efterfrågar (Osterwalder & Pigneur, 2013, s.22–23; Lewandowski, 2016, s.16), 

då R8 berättar att de inte ser denna efterfrågan hos sina kunder. Den diskussion som förts 

av resterande företag är hur certifieringar kan erbjuda mervärde. R1 tillsammans med R2 

och R3 presenterar att man genom certifikaten kan ställa krav för att fastigheter ska 

uppfylla deras önskemål. Även R7 beskriver att valet av certifikat är viktiga och att 

igenkänningsfaktorn är det som skapar värde för kunden. Författarna ser här möjligheter 

att utveckla arbetet med certifieringar för att ställa om till cirkulär ekonomi, genom att 

fokusera på aktiviteter för att öka medvetenheten. Ytterligare observationer som gjorts är 

variationer i hur företagen anpassar värdeerbjudandet till att fungera hållbart, vilket 

tydligt redogörs för av R2 och R3. Där R3 menar att företaget ställer krav på certifieringar 

vid uppförandet av byggnaderna, medan R2 istället presenterar att man fokuserar på att 

uppmuntra slutkonsumenterna att leva hållbart. R2 nämner i intervjun att de vill erbjuda 

möjligheter till en delningsekonomi och kan liknas vid PSS som tas upp i CBMC av 

Lewandowski (2016, s.17). Detta resonemang förknippar författarna till denna studie med 

att det finns möjligheter att implementera cirkulär ekonomi i verksamheter på fler sätt 

annat än att enbart fokusera på själva byggnaden och de material den består av. Det är 

möjligt för företag att anpassa sig mot cirkulär ekonomi genom sociala bidrag och 

påverkan av konsumentbeteendet, detta kan med fördel göras om det är i linje med 

värdeerbjudandets kärna.  

 

Möjligheten att använda certifikat som en kanal för att sprida värde till kunderna beskrivs 

av flera av respondenterna vilka antyder att de idag inte används tillräckligt, men ser 

möjligheterna med dem. Även om det här inte uppfyller de aktiviteter som eftersträvas 

enligt CBMC för ökad virtualisering (Lewandowski, 2016, s. 17) ser författarna en 

utvecklingsmöjlighet i användandet av certifikaten som framtida kommunikationsmedel, 

för att öka genomslagskraften av det företagen vill nå ut med. Författarna till den aktuella 
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studien ser även att den ökade genomslagskraften kan öka medvetenheten för cirkulär 

ekonomi applicerad på byggnader. Genom den ökade medvetenheten kring cirkulär 

ekonomi, ges möjligheter för en ökad efterfrågan och därigenom kan det skapas en 

marknad för att etablera det ännu teoretiska begreppet på.  

 

Författarna har även identifierat att R8 och R9 representerar de företag som uttryckligen 

arbetar med återtillverkning och avfallshantering i sina värdeerbjudanden, likt det som 

nämns i CBMC (Lewandowski, 2016, s.17). Något författarna uppmärksammat är att 

företaget R8 som representerar erbjuder detta, då de är en mindre aktör på marknaden. 

Det här påvisar relevansen av det andra cirkulär ekonomiska karaktärsdraget vilket 

värderar mångfald, som behövs för att få resiliens och att system ska fungera effektivt 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015, s.7). När det kommer till hur värdeerbjudandet 

kommuniceras till kunderna är R4 den respondent som presenterar att företaget 

kommunicerar sina budskap genom virtuella kanaler som bloggar. Lewandowski (2016, 

s.17, 20) skriver att den främsta anpassningen av kanalerna är virtualisering i olika led 

och här har författarna identifierat ett uppenbart utvecklingsområde då enbart en 

respondent tydligt presenterade användandet. Mer implikationer för utvecklingsbehovet 

av kanalerna är att det i intervjuerna med R3, R5 och R6 inte nämns någon information 

om vilka kommunikationskanaler som används. Även R2 lyfter fram att detta är ett 

område som behöver utvecklas, vidare menar R2 att företaget ser arbetet med 

hållbarhetsredovisning som ett medium för att kommunicera sitt arbete utåt. Författarna 

ser möjligheter i ett ökat användande av kanaler för att kommunicera hållbarhet till 

kunderna och därigenom skapa en förändring i efterfrågan. Genom det här anser 

författarna till studien att företagen på ett tydligt sätt kan, med hjälp av 

kommunikationsmedel, sprida fördelarna med hållbart byggande, vilket är i likhet med 

det som litteraturen presenterar (Lewandowski, 2016, s. 20). Vidare tror författarna till 

denna studie att en ökad kommunikation mot konsumenterna kan etablera begreppet kring 

cirkulär ekonomi och därigenom möjliggöra implementering genom en attitydförändring 

från konsumenter. Vilket även konstateras är av vikt i tidigare forskning som menar att 

implementeringen av cirkulär ekonomi försvåras på grund av den bristande kännedomen 

av begreppet (Preston, 2012, s. 3). 

 

Returneringssystem 

Gällande blocket för returneringssystem presenterar Lewandowski (2016, s. 20) 

betydelsen av att material kan brytas ner av naturen eller leva kvar som nytt. Det här är 

någonting som vidrörs i alla intervjuer och som samtliga respondenter identifierar som 

ett utvecklingsområde. Författarna har uppmärksammat att flertalet respondenter ser 

möjligheter med olika typer av material och arbetar i dagsläget med att hitta nya 

användningsområden. R4, R5, R6, och R7 beskriver hur material idag kan omarbetas från 

exempelvis träplanka till spånskiva, eller betongblock till fyllnadsmaterial, samtidigt som 

R4 och R8 använder spill som bränsle för uppvärmning. R7 exemplifierar hur företaget 

tar tillvara på överblivet material från en byggnadsplats genom att flytta det till andra där 

de behövs. R9 arbetar med att förflytta avfall från en industri till en annan och 

representerar i studien den bakåt riktade distributionskedjan. Insatserna tyder på att hela 

kedjan kring en träbyggnadsfastighet uppmärksammar möjligheterna med 

returneringssystem och förlängda livscykler, vilka är av stor betydelse för blocket 

(Lewandowski, 2016, s. 20). Då det finns exempel på hur företagen i dagsläget arbetar 

med olika typer av returneringssystem, finns det implikationer på hur de intervjuade 

företagen tar tillvara på material och skapar värde genom sina aktiviteter (Merli et al., 
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2017, 704). Författarna ser här att branschen är på god väg, dock uppmärksammas en 

utmaning då arbetet med returnering inte är tillräckligt etablerat då företagen själva ser 

möjligheter för ytterligare utveckling för återanvändandet av materialen. 

 

Den aktuella studien tar fasta på det som teorin belyser kring nedbrytning av material och 

användandet av naturresurser (Lewandowski, 2016, s. 20). R9 och R4 belyser bland annat 

att trä som material tar allt större plats på marknaden, då det dels ses som miljövänligt 

men även kan anpassas till nya produkter. R4 menar att trä är en råvara som ständigt kan 

hittas nya användningsområden för, något som även R6 och R8 bekräftar i sina intervjuer. 

Det har identifierats under studien att deklaration av byggvaror blir allt vanligare, vilket 

tydligt går att koppla till hur företagen ämnar möjliggöra för återanvändning och 

returnering av resurser, som presenteras av Lewandowski (2016, s. 20). R3 menar att 

byggvarudeklarationen möjliggör för att i ett senare skede identifiera och ta tillvara på 

material som finns i fastigheten, vilket är ett resonemang som även R7 delar. Här ser 

författarna en möjlighet för företagen att förlänga livscyklerna för produkter vid 

renoveringar, men även att genom liknande system ta hand om materialet i rivnings- och 

återvinningssteget i kedjan. Dessa resonemang anser författarna till studien implicerar att 

företagen öppnar upp sina verksamheter för nya aktiviteter, vilket ses som nödvändigt för 

att möjliggöra cirkulär ekonomi då tidigare forskning menar att verksamheterna behöver 

genomgå förändringar (Bocken et al., 2014, s. 44; Lieder & Rashid, 2016, s. 45-46; 

Urbinati et al., 2017, s. 490) 

 

Teorin tar upp hur nya samarbeten kan behöva uppstå och att företag kan behöva arbeta i 

motsatt riktning för att möjliggöra returneringssystem (Lewandowski, 2016, s. 20). 

Möjligheten till att lämna tillbaka överblivet material är någonting som efterfrågas av R1, 

R5, R6 och R7. Författarna till studien tolkar att spill och restmaterial hade kunnat 

reduceras om de i större utsträckning hade kunnat återlämnas till leverantörerna. R5 och 

R7 presenterar att det inom branschen drivs testprojekt för retur till fabrik, men R5 

förklarar att det idag inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra på grund av 

transportsträckorna. Dessa testprojekt anser författarna till den aktuella studien kan vara 

avgörande för att normskapa hur olika företag kan utveckla sina verksamheter, för att 

därigenom applicera de aktiviteter som behövs för att ta affärsmodellerna mot cirkulär 

ekonomi (Manninen et al., 2017; Bocken et al., 2014). Då det presenterats att dagens 

forskning är bristande i att erbjuda verktyg för hur företag kan arbeta med cirkulär 

ekonomi (Urbinati et al., 2017, s. 487), menar författarna till denna studie att testprojekten 

kan bli vägledande för hur begreppet praktiskt kan appliceras.  

 

Nyckelresurser och nyckelaktiviteter 

Resurser i cirkulär ekonomiska affärsmodeller handlar för producerande företag om att 

använda sig av hållbara material (Lewandowski, 2016, s.17–18). R3 presenterar att 

företaget efterfrågar trä som huvudsakligt material för upprättandet av deras fastigheter, 

då de ser möjligheter att kunna ta tillvara på materialet med hänsyn till återtillverkning 

och retur. De här möjligheterna lyfter även R4 då respondenten framhäver deras produkter 

i ett returneringssystem. Att resurserna bör vara hållbara och möjliggöra återtillverkning 

är något som Lewandowski (2016, s. 17) lyfter fram i sin studie och här ser författarna 

för den aktuella studien en möjlighet för företag att ta valen av material i beaktning om 

man ämnar övergå mot cirkulära ekonomier Det här är ett resonemang som bekräftas av 

Lieder och Rashid (2016, s. 37, 47) som menar att materialval är av stor betydelse i 

cirkulär ekonomi.   
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Att materialvalen är centrala beskrivs av både R3 och R5, då det identifierats en strävan 

efter att skapa en produkt som är attraktiv för kunden och samtidigt har hållbarheten i 

åtanke. Detta resonemang med avseende på material anser författarna till denna studie gå 

väl i linje med litteraturen kring hållbara material och hur de kan kopplas till 

värdeerbjudande (Lewandowski, 2016, s. 17–18). Främst med avseende på 

produktdesign, men även aktiviteter kopplade till möjligheter för renoveringar och 

återvinning. Författarna tolkar resonemanget som att materialen för att bygga hållbart 

finns att tillgå, då exempel på fastigheter som byggs med dessa existerar. Det visas även 

möjligheter för hur materialet kan tas tillvara på ur en återvinningsaspekt vilket 

presenterar vikten av steg 5 i kedjan. 

 

Utöver material presenterar Lewandowski (2016, s. 18) kunskap som en viktig resurs, 

vilket författarna anser att den genomförda studien bekräftar då diskussioner förts med 

avseende på hur material kan vara avgörande för de olika verksamheterna. R7 och R8 

lyfter fram att personalen är deras viktigaste resurs då de besitter både erfarenheter och 

kunskap som behövs för att driva deras verksamheter. Nämnda respondenter föreslår 

utbildning av personalen för att sprida kunskap kring varför och hur man bör arbeta, för 

att genom företagets nyckelresurser implementera cirkulär ekonomi i verksamheten. 

Författarna ser att det i studien främst är steg 2–4 som efterfrågar mer kunskap, men anser 

att det över alla steg i kedjan behövs kunskap kring hur de kan verka i en cirkulär 

ekonomi. Författarna tolkar resonemangen som att möjligheten finns för att bygga 

cirkulära fastigheter, men konstaterar att kunskap är det främsta utvecklingsområdet för 

hur detta bör genomföras. Iakttagandet stärks i och med att R1 presenterar cirkulär 

ekonomi som ett teoretiskt begrepp, vilket även bekräftas av vetenskapliga studier (Lieder 

& Rashid, 2016; Bocken et al., 2014). Utöver att fokusera på materialanvändningen 

beskriver R2 hur social hållbarhet är betydande inom branschen. De fokuserar på att skapa 

en möjlighet för deras kunder att leva hållbara liv genom fokus på bland annat 

“servicehubbar”. Det här arbetet kan liknas vid skapandet av plattformar och 

delningsekonomi som tas upp i teorin (Lewandowski, 2016, s.18).  

 

Med avseende på att respondenterna i studien representerar olika delar i en cirkulär 

ekonomi, blir deras nyckelaktiviteter i termer av den cirkulära träbyggnadsfastigheten 

varierande. De övergripande aktiviteterna som R1 beskriver är viktiga, för att byggnader 

ska bli mer hållbara, är att inte enbart se till det som ska byggas, utan även fokusera på 

det som redan är byggt och genomföra projekt energieffektivt. Efter att ha inkluderat 

kundernas perspektiv på hur de kan bidra till hållbara fastigheter och ett hållbart samhälle 

ser författarna att det finns olika angreppsvinklar och att möjligheterna för en cirkulär 

ekonomi kan skapas på olika sätt. R2 fokuserar på social hållbarhet, medan R3 tar fasta 

på aktiviteter för att optimera processer och ett mer effektivt byggande. Aktiviteterna kan 

kopplas till CBMC där både aktiviteter kring social hållbarhet, men även optimering av 

resurser är av betydelse (Lewandowski, 2016, s. 18). Genom att arbeta med dessa 

aktiviteter anser författarna till denna studie att företagen visar på en anpassningsbarhet 

gällande att ta affärsmodellerna mot cirkulär ekonomi för olika typer av företag. 

 

Att optimera användandet av resurser och hitta hållbara material som passar in i cirkulär 

ekonomi belyses av tidigare forskning (Lewandowski, 2016, s. 18; Ellen MacArthur 

Foundation, 2015, s. 9), vilket även författarna till den här studien kan bekräfta. För R4, 

som värnar om naturresursen och producerar material, ligger huvudaktiviteterna i att 
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anpassa sin verksamhet till en förändrad marknadssituation bland dem som äger skogen. 

Därför är en del av verksamheten idag att utbilda och erbjuda tjänster kopplade till 

skogsbruket, som tidigare inte hade samma efterfrågan. Vid produktionssidan ser man 

stora utvecklingsmöjligheter för hur materialet skulle kunna användas, men att det 

begränsas av teknologiskutveckling. Aktiviteterna i företaget kan kopplas samman med 

CBMC både gällande produktdesign för att optimera användandet av materialen, men 

även övriga aktiviteter för att anpassa omgivningen och ge möjligheter för att ta hand om 

naturresursen (Lewandowski, 2016, s. 18). Författarna till den aktuella studien ser här 

tydligt att designandet av produkter är avgörande för att kunna anpassa sina verksamheter 

mot cirkulär ekonomi. Detta resonemang följer tidigare studier, som belyser att produkter 

i en cirkulär ekonomi måste öppna upp för återvinning och återtillverkning (Lieder & 

Rashid, 2016, s. 44) 

 

R5 och R6 lyfter specifikt energieffektivisering i byggnader som ett viktigt område, vilket 

är en aspekt Lewandowski (2016, s. 18) tar upp, som i studien även uppmärksammats är 

av betydelse för kunderna. R8s företag skiljer sig från de övriga, då deras verksamhet i 

huvudsak fokuserar på rivning och renovering av skador där hantering av avfall är 

centralt. R8 nämner att företaget jobbar med att ta tillvara på överblivet material för att 

genom detta kunna använda det i andra projekt. Dessa aktiviteter har en tydlig plats i en 

cirkulär ekonomi då de kan liknas vid CBMCs restaurering och återvinningsaktiviteter, 

genom optimering av resurser (Lewandowski, 2016, s.18). I det avslutande steget i kedjan 

beskriver R9 att transporter är företagets huvudsakliga aktivitet och det läggs mycket 

resurser på att hålla dessa hållbara. Vilket görs genom att söka efter returfrakter och 

förnyelsebara drivmedel tillsammans med underleverantörer. Samarbetena faller in under 

CBMC, både genom ett sökande efter hållbara material men även sett till en optimering 

av nyttjandet av resurser (Lewandowski, 2016, s.18). Författarna till den aktuella studien 

menar därför att studien tydligt kan påvisa hur samverkan mellan företagens olika 

aktiviteter möjliggör att sluta ett cirkulär system i termer av en träbyggnadsfastighet. Det 

har under studien konstaterats att det är viktigt att aktiviteterna i de olika stegen hänger 

ihop samt att det är väsentligt för att implementera cirkulär ekonomi. 

 

Genomgående nämner respondenterna certifieringar som en aktivitet vilken leder till ett 

hållbart byggande. Precis som Lewandowski (2016, s. 18) beskriver pågår det ett ständigt 

sökande efter hållbara material som motsvarar certifieringskraven, vilka sedan möjliggör 

exempelvis återvinning eller restaurering i senare steg i kedjan. Författarna ser här 

möjligheter med att använda certifikat för att driva en implementering av cirkulär 

ekonomi, då de efterfrågas av kunderna och är ett sätt att standardisera 

hållbarhetsinitiativen. Denna typ av anpassning i ett hållbart samhälle belyses av Bakker 

et al. (2014, refererad i Lieder & Rashid, 2016, s. 44), som menar att anpassning är en 

central del för att skapa hållbara system, vilket stärker författarnas konstaterande.  

 

Att författarna för den aktuella studien identifierat en cirkulär ekonomi för en 

träbyggnadsfastighet, implicerar att det finns en möjlighet implementera cirkulär 

ekonomi i branschen. Det har däremot identifierats utvecklingsområden för att accelerera 

övergången. De nämnda respondenterna uppmärksammar aspekter kring transporter, 

planering, avfallsminimering och möjligheter för demontering av uppförda byggnader 

som utvecklingsmöjligheter för deras aktiviteter. Vilket författarna till studien har tolkat 

som att det finns stora möjligheter till att vidareutveckla verksamheter och dess aktiviteter 

för att kunna applicera affärsmodellen i en cirkulär ekonomi. 
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Nyckelpartners 

Samarbeten kan ske i många olika kontexter och beroende på vilken typ av verksamhet 

som bedrivs är vissa av större betydelse än andra. Men någonting som författarna till den 

här studien identifierat genom flera respondenter är att samarbeten gällande material 

behöver utvecklas, för att få en välfungerande cirkulär ekonomi. R1 presentera att det 

finns utmaningar kring hur överblivet material hanteras ute på byggarbetsplatser, vilket 

även bekräftas av bland annat R3, R5, R6 och R8 då dessa respondenter presenterar att 

denna hantering inte fungerar. Givet detta ser författarna till studien en möjlighet för hur 

samarbeten mellan kunder och leverantörer kan möjliggöra hanteringen av överblivet 

material. Vikten av att dessa samarbeten bör fungera i cirkulär ekonomi belyses även i 

Lewandowskis studie (2016, s. 18), som menar att genom samverkan kring bland annat 

returer och material kan minska konsumtionen och samtidigt möjliggöra för cirkulära 

aktiviteter. Genom att samarbeta menar författarna till denna studie att det öppnas upp för 

aktiviteter som går att härleda till cirkulär ekonomi. Exempelvis genom delning av 

resurser och föra forskningen på området framåt (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

Samtidigt ser författarna en stor möjlighet i hur nya aktörer kan bli aktuella för att 

möjliggöra dessa samarbeten, vilket kan exemplifieras med transportaktörer för 

returnering av material.  

 

Författarna till den aktuella studien har observerat att samtliga respondenter visar på en 

angelägenhet att få tillgång till rätt typ av material. Uppfattningen har kommit dels från 

kundernas krav på vissa material, men även då övriga företag förklarat att materialvalen 

är centrala för hur de driver sina verksamheter och utformar sina värdeerbjudanden. Här 

beskriver flera respondenter att samarbeten är av betydelse för att få tag på dessa. 

Samarbeten mellan olika aktörer beskriver Lewandowski (2016, s. 19) vara betydande för 

att en cirkulär ekonomi ska implementeras, vilket författarna anser är i enighet med vad 

intervjuerna i studien antytt. R6 samt R7 beskriver hur konkurrerande företag kan 

samverka för att påverka materialleverantörers utbud av hållbara material, genom att vara 

konsekventa i sin efterfrågan. Samtidigt som det även belyses hur andra icke-

konkurrerande samarbetspartners, så som underleverantörer, kan påverkas att bli mer 

hållbara genom de krav beställande företag ställer på projekten. Författarna ser 

möjligheter för samarbeten mellan olika intressenter för att öka tillgången till material 

som fungerar i en cirkulär ekonomi och genom detta driva en förändring av attityden 

kring vilka material som ska prägla branschen.  

 

Lewandowski (2016, s. 18) beskriver hur samarbeten kan underlätta forskningen genom 

att rikta de samlade resurserna mot ett gemensamt mål, vilket kan liknas vid de 

samarbeten kring nya användningsområden för restprodukter som R4 beskriver i 

intervjun. Här har författarna sett en möjlighet för forskningssamarbeten även inom de 

övriga stegen i kedjan för att utveckla produkter och processer som kan bidra till att sluta 

kretsloppet inom cirkulär ekonomi, vilket går i linje med att Urbinati et al. (2017, s. 487) 

som menar att forskningen behöver utvecklas på området. Lewandowski (2016, s. 18–19) 

har uppmärksammat vikten av samarbetande nätverk mellan olika typer av företag för att 

främja cirkulär ekonomi, vilket författarna till studien har identifierat genom intervjuerna. 

R5 och R6 presenterar att nätverkande kan föra branschen i rätt riktning. Det här belyses 

även av R2, men där genom möjligheter att påverka genom samarbeten för att förmå flera 

aktörer att arbeta i samma riktning. Att samarbeten med olika aktörer kommer upp under 

flera av intervjuerna tolkar författarna som att dessa är av stor vikt för företagen, vilket 



 

 

63 

 

även antyder att samarbeten är viktiga för att påverka branschen i riktning mot cirkulär 

ekonomi. 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

R1 och R3 beskriver i respektive intervju att hållbart byggande ställer specifika krav som 

kopplas till höga kostnader, men R1 poängterar att den initiala kostnaden vägs upp av 

lägre driftskostnader i ett längre perspektiv. R1s uttalande, och delvis R3s, liknar det 

Lewandowski (2016, s.19) säger om att kostnadsstrukturen kommer att genomgå en 

förändring till följd av förändringar i de övriga blocken och att det finns långsiktiga 

kostnadsfördelar med en omställning till cirkulär ekonomi. Vilket bland annat återges i 

flertalet intervjuer genom att belysa de reducerade driftskostnaderna på lång sikt. Här tror 

författarna till denna studie att det kan vara av vikt med en kommunikation som 

presenterar de ekonomiska fördelar som finns med fastigheten i ett längre perspektiv. På 

så vis möjliggörs för konsumenter att ställa den ökade prislappen mot fördelar i framtiden.  

 

Under studien har författarna skapat uppfattningen att certifieringar av byggnader är 

något respondenterna ser som en möjlighet för utvecklingen av cirkulär ekonomi. 

Däremot ser bland annat R5, R8 och R9 risker med de höga kostnaderna, som de menar 

motverkar omställningen, inte minst för mindre aktörer. Det kan exemplifieras med ett 

uttalande från R8 som beskriver att det inte är ekonomiskt försvarbart att använda sig av 

dem. Arbetet med certifieringar är en aktivitet som ger avtryck i kostnadsstrukturen likt 

det Lewandowski (2016, s.19) beskriver. Här kan författarna se en utmaning för att övergå 

till cirkulär ekonomi då certifieringarna, vilka identifieras som viktiga av respondenterna, 

även motverkar sin egen applicerbarhet på grund av att de är kostsamma. 

 

Anpassningsfaktorer 

Författarna har i enlighet med litteraturen identifierat att det finns interna såväl som 

externa faktorer som är av vikt för de intervjuade företagen. Den externa faktorn kring 

politiska beslut berörs av flera respondenter och även Lewandowski (2016, s.20) tar upp 

vikten av att påverka samhället genom politik och lobbying. Bland annat belyses att de 

politiska besluten måste blir mer långsiktiga, dels för att de ska tas på allvar, men även 

för att förändringen som eftersträvas kommer ske på en längre tidshorisont än enskilda 

mandatperioder. Beslut som efterfrågas beröra finansiella styrmedel för att driva 

omställningen på flera nivåer i samhället, exempelvis mot renoveringar av äldre 

fastigheter för att bli mer energieffektiva. Efter att ha genomfört studien ser författarna 

att det finns utmaningar med att få politikerna att fatta beslut som är långsiktiga och 

samtidigt går att praktiskt genomföra av de verksamma i branschen. 

 

Den andra externa anpassningsfaktorn som tas upp i CBMC och PEST är den ekonomiska 

(Lewandowski, 2016, s.20). Den främsta ekonomiska faktorn som respondenterna tar upp 

i intervjuerna är möjligheten till finansiering för att upprätta hållbara fastigheter, vilken 

kan vara en av faktorerna som motverkar övergången till en cirkulär ekonomi. R1 och R6 

belyser att det idag inte görs någon skillnad på hur fastigheter värderas av bankerna, en 

hållbar fastighet med högre insatskostnad men lägre driftskostnad värderas efter samma 

kriterier som en vanlig fastighet med lägre insatskostnad men högre driftskostnad. 

Författarna tolkar uttalandena som att stela låneregler motverkar efterfrågan på hållbara 

byggnader och därigenom försvårar implementering av cirkulär ekonomi för en 

träbyggnadsfastighet. Författarna ser här en utmaning i att utveckla ett 

värderingsinstrument och därigenom påverka efterfrågan på hållbara byggnader. Vilket i 
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förlängningen tyder på att det saknas en etablering av certifieringar hos mäklare och 

privata konsumenter, något som författarna tolkar motverkar en värderingsmetod för 

hållbara fastigheter som är nödvändigt för att driva omställningen till ett cirkulär ekonomi 

framåt. 

 

En sociokulturell anpassningsfaktor som har identifierats under studien är viljan att verka 

för hållbarhet, men R1 beskriver att detta ännu inte mynnat ut i faktisk handling. En 

anledning till bristen av ageranden kan kopplas till efterfrågan från kunderna. Samtliga 

respondenter uttrycker att kundens efterfrågan är det som styr utformandet av 

produkterna. R2 och R7 lyfter i samband med detta vikten av att försöka påverka hur 

kunden värderar och fattar sina beslut, men även att påverka sin omgivning för att skapa 

ett hållbart samhälle. Det här kan kopplas till att påverka konsumentbeteende tas upp i 

CBMC (Lewandowski, 2016, s.20). Genom att ständigt försöka anpassa sig efter det som 

efterfrågas av företagens kunder, ser författarna till denna studie som problematiskt då 

detta uppenbarligen bromsar utvecklingen av cirkulär ekonomi, Att då istället ta tillvara 

på Lewandowskis (2016, s.20) redogörelse kring att påverka konsumentbeteendet, kan 

företagen visa på fördelarna med cirkulär ekonomi. 

 

Den sista externa anpassningsfaktorn av PEST som Lewandowski (2016, s.20) nämner, 

är den teknologiska. Det har under intervjuerna tagits upp att regler för hur fastigheter ska 

uppföras kan begränsa användningen av mer hållbara material vid produktionen. Genom 

det här har författarna konstaterat både utmaningar och möjligheter. Hållbara material har 

svårare att nå upp till byggreglerna, utan att använda en större mängd än de mindre 

hållbara materialen. En möjlighet för att komma runt problemet ser författarna vara 

utveckling av användningsområdena för materialen, något som R4 beskriver behöver mer 

uppmärksamhet för att kunna nyttja dessa till fullo. I samband med att utveckla material 

för att verka hållbart trycker R9 på att det är viktigt att utvecklingen inte går för fort, då 

det då finns en risk att kvalitén blir lidande, en uppfattning som författarna delar. Det har 

även tagits upp att certifieringarna behöver utvecklas, vilka respondenterna ser som 

vägledande för att implementera cirkulär ekonomi för träbyggnadsfastigheter samt ser 

möjligheter att kommunicera genom. Det beskrivs att det saknas riktlinjer för vem som 

ansvarar för slutcertifieringar av fastigheter, samtidigt som de upplevs som byråkratiska. 

Möjligheterna med certifieringar har nämnts tidigare i arbetet, men här vill författarna 

även nämna de utmaningar som finns som att de ska bli effektivare. 

 

Alla deltagande företag i studien betonar vikten av att hela företaget genomsyras av ett 

hållbarhetstänk. R1 beskrev att det är nödvändigt med företag av olika storlekar, något 

som man kan se stöd för i litteraturen då det skapar resiliens och flexibilitet både i sin 

verksamhet och i sin företagskultur (Ellen MacArthur Foundation, 2015, s. 7). De mindre 

företagen ser inga eller mindre problem i att anpassa sin verksamhet och prova nya 

metoder, medan de större säger att de får jobba mer med det. R7 beskriver att 

byggbranschen är traditionell och att information är bland det viktigaste medlet som kan 

användas för att nå ut i organisationen. Andra respondenter lyfter fram sin platta 

organisationsstruktur som sina främsta fördelar för att nå ut i organisationen. Även här 

ser författarna en likhet med litteraturen då Lewandowski (2016, s. 20) beskriver att bland 

annat värderingar, kunskap och motivation är sätt att förändra företagskulturen. 
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6.3. Sammanfattande analys 

Utifrån den empiriska datan som legat till grund för analysen har författarna sett tydliga 

fenomen och mönster hos de intervjuade företagen. Studiens syfte och 

problemformulering har uppfyllts, då både möjligheter och utmaningar för de olika 

blocken i affärsmodellen har identifierats. Resultatet har i analysen kunnat kopplas till 

teorin och gör att de modeller som har presenterats upplevs som relevanta. Analysen 

kommer ligga till grund för slutsatserna och diskussionen kring vilka block i CBMC man 

bör fokusera på för att implementera en cirkulär ekonomi, samt vilka utmaningar och 

möjligheter som finns. Utöver dessa konstateranden kommer även andra observationer 

som kan vara relevanta för studiens syfte och problemformulering att presenteras i 

efterföljande kapitel. Nedan följer en sammanfattande figur över de viktigaste punkterna 

från analysen, uppdelad över blocken i CBMC. Det här för att ge en övergripande bild 

över de mest avgörande upptäckterna som legat till grund för studiens slutsatser.   

 

 
Figur 7: Sammanställning av analyspunkter 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med följande kapitel är att presentera de slutsatser som kan dras utifrån den 

genomförda studien. Författarna kommer även föra en diskussion för att undersöka 

huruvida studiens syfte uppfyllts Det presenteras även praktiska rekommendationer som 

grundar sig i slutsatserna från studien. Sedan följer etiska överväganden, samt 

rekommendationer för framtida forskning inom området.  

7.1. Slutsatser 
Som tidigare presenterats i den här studien är cirkulär ekonomi, och därigenom 

affärsmodeller inom området, relativt nytt. Det har presenterats i problembakgrunden att 

cirkulär ekonomi som begrepp växer sig allt större som forskningsområde, men 

fortfarande saknas det forskning gällande hur det ska få en praktisk tillämpning. Utifrån 

det här formades denna studie med syfte att undersöka vilka utmaningar och möjligheter 

som finns för företag att implementera cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet i 

sina affärsmodeller. 

 

Författarna till den här studien ämnar besvara problemformuleringen: 

 

Vilka utmaningar och möjligheter står företagens affärsmodeller inför för att 

möjliggöra implementering av cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet? 

 

Slutsats 1 

Den första slutsatsen från den här studien är att vissa block är av större betydelse än andra, 

för att möjliggöra cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Det här främst med 

hänsyn till att författarna anser att resterande block inte behöver genomgå lika 

omvälvande förändringar för att anpassas i en cirkulär ekonomi. Blocken som har 

identifierats är anpassningsfaktorer, returneringssystem, nyckelparters samt kanaler. 

 

I blocket anpassningsfaktorer har främst externa utmaningar uppdagats. Författarna till 

denna studie upplever att det finns en efterfrågan på långsiktiga politiska beslut, då de 

som finns idag anses begränsa företagens möjligheter till att röra sig mot cirkulär 

ekonomi. Det lyfts även fram ekonomiska anpassningsfaktorer, i form av exempelvis 

stela låneregler, vilka försvårar implementeringen. Utmaningarna med att försöka 

påverka den allmänna opinionen och konsumentbeteendet observeras som en extern 

anpassningsfaktor, vilken är av betydelse för utformningen av produkterna i 

värdeerbjudandet. Sammantaget menar författarna till studien att det behövs anpassningar 

från externt såväl som internt håll, då kunskapsutveckling har konstaterats som ett av de 

viktigaste områdena, för att möjliggöra affärsmodeller i cirkulär ekonomi. 

 

När det kommer till blocket för returneringssystem har flera utmaningar och möjligheter 

till utveckling identifierats av författarna. Genom studien har alla medverkande företag 

visat på tendenser till att skapa returneringssystem. En observation som gjorts är en ökad 

efterfrågan på returneringssystem som är ekonomiskt försvarbara att implementera i 

företagens verksamheter. Studien konstaterar även att materialen som används är, likt det 

som nämns i teorin, centrala. Följaktligen drar författarna slutsatsen att ett behov finns 

för att utveckla hur material omarbetats för återanvändning, då det idag finns en 
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efterfrågan på hur dessa kan återanvändas i det system som karaktäriserar en cirkulär 

ekonomi. 

 

Resultatet för studien har konstaterat att blocket kring nyckelpartners visar stora 

möjligheter för att cirkulär ekonomi ska kunna appliceras i företags affärsmodeller, vilket 

exemplifieras genom flertalet samarbeten i studien. Det handlar om samarbeten för att 

påverka materialtillgång, föra forskning framåt samt öppna marknaden för nya aktörer. 

Genom analysen har författarna observerat att det finns en efterfrågan på nya samarbeten 

för att förenkla implementeringen av cirkulär ekonomi i affärsmodellerna. Vilket är en 

aspekt som anses avgörande för att skapa en praktisk applicering av det teoretiskt lagda 

begreppet.  

 

Det block som mest konkret omfattades av utvecklingsmöjligheter var kanaler, som 

används för att nå ut till kundsegmenten och kommunicera sina värdeerbjudanden. 

Möjligheterna med att använda sig av certifieringar av fastigheter och material för att 

kommunicera värde har presenterats, men det finns även utmaningar gällande certifikaten 

som tas upp i slutsats 3. Författarna drar här slutsatsen att kommunikation med 

kundsegmenten genom olika kanaler kan påverka den bristande efterfrågan av hållbara 

fastigheter. 

 

Slutsats 2 

Genom att analysera det empiriska materialet har en utmaning identifierats kring 

implementeringen av cirkulär ekonomi för de intervjuade företagen. Det har konstaterats 

att efterfrågan är central för utformningen av de produkter som produceras. Resultatet har 

visat att det finns möjligheter att upprätta fastigheter som möjliggör för cirkulära 

aktiviteter. Dock finns inte riktigt efterfrågan, vilket leder till avsaknad av en marknad 

för företagen att sälja produkterna på, det försvårar implementering av cirkulär ekonomi 

i affärsmodellerna. Den andra slutsatsen från studien är därför att författarna ser att den 

bristande efterfrågan skapar en utmaning för att implementera cirkulär ekonomi och då 

behöver efterfrågan och produktion fogas samman. 

 

Slutsats 3   

En aspekt som författarna till den här studien anser vara av vikt att belysa är 

diskussionerna kring certifieringar. Det kan konstateras att arbetet med certifikat påverkar 

flera block i CBMC, så som värdeerbjudande, kanaler och anpassningsfaktorer, och 

därmed påverkar de hur affärsmodeller kan implementeras i cirkulär ekonomi. Det här då 

de möjliggör att standardisera arbete, skapa en igenkänningsfaktor bland kunder och 

samhälle, samt för att kommunicera hållbarhetsinitiativ till kunderna och marknaden. 

Sammantaget implicerar det här vikten av certifikat för att möjliggöra utvecklingen av 

affärsmodellerna i företagen kring träbyggnadsfastigheter. Utöver möjligheterna har även 

utmaningar kring certifikaten uppmärksammats, främst med avseende på deras 

byråkratiska utformning och kostnader. 

 

I samband med certifikaten ser författarna även en vikt i att diskutera huruvida olika 

former av regleringar av byggnormer kan påverka implementeringen av cirkulär ekonomi 

i företagens affärsmodeller. Respondenterna presenterar att byggreglerna idag ständigt 

utvecklas, men lyfter även fram att det finns vissa risker med för snabba omställningar 

och detta är något som författarna håller med om. Att allt för snabbt reglera en marknad 

kan få konsekvenser, då vissa aktörer kan sättas ur spel och att det uppstår en ojämlik 
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konkurrens på marknaden. Om det exempelvis skulle regleras i lagstiftning att företag ur 

miljösynpunkt endast skulle bygga fastigheter i trästommar skulle detta få enorma 

konsekvenser för betongbranschen och därigenom samhällsekonomin genom en 

dominoeffekt. Författarna kan se hur detta kan skapa en monopol-liknande 

marknadssituation, vilket i sin tur kan hämma utvecklingen av nya tekniker och material. 

I och med detta ser författarna certifikat som ett bra alternativ för att stegvis ställa om 

marknaden, istället för att reglera allt för mycket i lagar och regler. Dels då det finns en 

variation av certifikat och det därmed erbjuds olika lösningar för att passa olika aktörer 

eller byggtekniker, men även att de inte utesluter användandet och utvecklingen av 

alternativa metoder. 

 

Slutsats 4  

I studien har det presenterats flera sätt att driva en implementering av cirkulär ekonomi i 

företags affärsmodeller, utöver fokus på byggnaderna och hur kretsloppet kring dem kan 

slutas. Genom att göra ansträngningar mot social hållbarhet kan företagen möjliggöra för 

konsumenterna som bor och lever i fastigheterna att anamma en livsstil som är mer hållbar 

och på så sätt bidra till en större samhällsomställning mot cirkulär ekonomi. Med hänsyn 

till detta dras slutsatsen att det finns möjligheter för fler företag att anpassa sina 

affärsmodeller och implementera cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet, då det 

inte enbart berör arbete med framställandet av fysiska produkter utan även hur samhället 

kan anpassas cirkulärt. Författarna till denna studie ser även hur arbetet med det sociala 

ansvaret som presenteras kan vara avgörande för att öka efterfrågan på marknaden. Det 

här då författarna anser att företag genom arbetet kan öka medvetenheten hos samhället 

såväl som konsumenter, för att därigenom etablera en efterfrågan av hållbart byggda 

fastigheter som är applicerbara i cirkulär ekonomi.  

7.1.1. Slutsatsdiskussion 
Genom att studera tidigare forskning och utföra intervjuer har det presenterats vilka 

möjligheter och utvecklingsområden som identifierats och anses vara centrala för att 

anpassa affärsmodeller mot cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet. Författarna har 

genom studien skapat en uppfattning om hur företagen driver sina verksamheter idag, 

samt vad de ser som utmanande med att ta affärsmodellen mot cirkulär ekonomi. Utifrån 

detta kan författarna till studien argumentera för att problemformuleringen är besvarad 

samt att syftet kan anses vara uppfyllt. 

 

Då slutsatserna grundas i analysen vilken har skapats genom en sammanställning av den 

empiriska datan och den teoretiska referensramen, måste dock viss kritik riktas mot de 

slutsatser som finns presenterade. Den empiriska datan baseras på intervjuer, vilka består 

av respondenter som uttryckt sig öppet. Med hänsyn till att dessa besitter olika positioner, 

som är av mer eller mindre relevans för studien, finns det en risk med att de kan ha 

framställt svaren på ett sätt som kan anses missvisande då de egentligen kan haft bristande 

kunskap på ämnet. Då hållbarhet och affärsmodeller kan vara känsliga ämnen för företag, 

kan det finnas en risk i att de medverkande inte velat presentera vissa aspekter, då de kan 

utgöra en risk för företaget. Då det i empirin samt analysen presenteras kopplingar mellan 

svaren och teorin, såväl som tidigare studier, anser författarna att studien kan ses 

trovärdig. Det är även viktigt att påpeka att då studien enbart inkluderat 9 respondenter 

inom ett avgränsat geografiskt- och verksamhetsområde, medför det att resultatet inte kan 

representera andra branscher eller andra länder. Det här resulterar i att de slutsatser som 

dras av författarna således inte går att generalisera över en större population.  
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7.2. Studiens kunskapsbidrag och praktiska rekommendationer 
Denna studie påvisar att det, genom CBMC, finns implementeringsmöjligheter för i 

affärsmodeller i cirkulär ekonomi, men även att ett antal block inom affärsmodellen 

behöver utvecklas för företag som ämnar att övergå. Med grund i litteratursökningen har 

en lucka i den existerande forskningen identifierats. Då cirkulär ekonomi idag är ett 

forskningsområde bidrar den aktuella studien med kompletterande kunskap hit, samtidigt 

som det finns ett tydligt kunskapsbidrag i och med studiens fokus på affärsmodeller i en 

cirkulär ekonomi. Det generella kunskapsbidraget består då mer precist av ökad kunskap 

om de praktiska implementeringsmöjligheterna av affärsmodeller inom en cirkulär 

ekonomi och genom detta reduceras den kunskapslucka som idag är befintlig. Syftet med 

den aktuella studien har ämnat att identifiera möjligheter och utmaningar som företags 

affärsmodeller kan stå inför i en övergång mot cirkulär ekonomi. För att på ett konkret 

sätt uppfylla detta syfte presenteras nedan praktiska rekommendationer som baseras på 

de slutsatser som presenterats. 

 

Författarna till denna studie vill rekommendera företagen att öka sin kommunikation med 

sina kunder för att förmedla möjligheten att bygga hållbart, förslagsvis genom certifikat 

som diskuterats i studien. Anledningen till det här grundar sig i att det under studien 

identifierats en lucka mellan företagen och kunderna kring utvecklingen av hållbara 

produkter och efterfrågan på dem. Genom denna rekommendation kan företagen börja 

belysa cirkulär ekonomi och hållbarhetsarbete, men samtidigt bygga relationer med sina 

kunder då det tydligt kommuniceras vad som erbjuds i termer av hållbart byggande. 

 

Det framkommer i studien hur företag kan påverka leverantörer gällande vilka material 

som blir tillgängliga. Här vill författarna belysa vikten genom en rekommendation för 

företagen att ta tillvara på möjligheten att påverka byggnadsbranschen, samt 

materialleverantörer, genom att ständigt efterfråga hållbara material. Det här tror 

författarna främst kan göras genom att företag verkar inom nätverk för att gemensamt 

påverka branschen, då det kan var problematiskt att få ett genomslag med enbart ett fåtal 

företag. Slutligen vill denna studie uppmuntra till samarbeten, mellan konkurrenter såväl 

som icke-konkurrenter. Genom detta kan resurser delas, företag kan dra nytta av 

varandras erfarenheter, samt gemensamt påverka branschen. Inte minst öppnas dörrar för 

att möjliggöra de cirkulära aktiviteterna och sluta kretsloppet från början till slut, från 

trädet i skogen, till att det slutligen eldas för att producera energi. 

7.3. Samhälleliga och etiska överväganden  
I följande avsnitt presenteras en diskussion gällande samhälleliga och etiska 

ställningstaganden som beaktats under studiens genomförande. Det har inte uppstått 

någon större problematik på området vid genomförandet av denna studie. Detta med 

hänsyn till det tydligt redogjorda metodvalet ur teoretisk såväl som praktisk synpunkt. I 

och med detta anses studien reflekteras av både öppenhet och transparens. Då det 

medverkat individer har dock aspekter som integritet och fria val behövts beaktas. Det 

här motiverats i den praktiska metoden, genom att respondenterna har informerats om att 

frågorna som ställts enbart kommer att användas i studien och därigenom har de lämnat 

sitt samtycke till medverkan genom att godta att svara på dessa. Den aktuella studien har 

behandlat företags affärsmodeller vilket kan vara ett känsligt område, då detta vidrör 

aspekter kring hur man driver sin verksamhet. Med hänsyn till vad som presenterats 

gällande etiska principer för forskning anses studien vara etiskt genomförd då 

respondenterna själva kunnat avböja medverkan. 
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De slutsatser och rekommendationer som presenterats i studien kan få konsekvenser för 

företaget såväl som övriga intressenter. Det finns en risk för konflikter mellan dessa parter 

med anledning av att företagens insatser måste vara ekonomiskt försvarbara för att 

försäkra dess överlevnad, men det är inte nödvändigtvis det mest etiska beslutet ur ett 

samhällsperspektiv. I slutsatserna lyfts certifikat fram som en möjlighet för att driva 

implementeringen av cirkulär ekonomi. Det kan leda till en etisk svårighet då det även 

presenteras att certifikaten är kostsamma och byråkratiska. Vilket kan resultera i etiska 

konsekvenser om företagen använder dem som ett medium för att kommunicera sitt 

hållbarhetsarbete, om dessa sedan inte upprätthålls. 

 

Ytterligare en konsekvens som kan följa denna studie berör hur den kan dela företagets 

ledning, med avseende på huruvida man bör övergå mot cirkulär ekonomi eller inte. Den 

aktuella studien presenterar slutsatser och praktiska rekommendationer, vilka företagen 

kan ta tillvara på i sin verksamhet. Att detta kan leda till splittring grundar sig i att 

åtgärderna tar upp ekonomiska resurser, innebär nya samarbeten och vidare förändringar 

av verksamheten. Det kan då råda delade meningar kring huruvida en övergång bör 

genomföras.  

 7.4. Rekommendationer för vidare forskning 
Den aktuella studien har haft antalet avgränsningar som därigenom påverkat resultatet. 

Det här tillsammans med författarnas nya kunskaper på området har man kommit med 

förslag som kan vara intressanta att komplettera forskningen på området med.   
 

• Då en av de begräsningar som präglar den här studien är att den enbart utförts på 

företag som bedriver verksamhet i Umeå, finner författarna att det vore av intresse 

att utföra en liknade studie nationellt och i andra länder, alternativt en jämförande 

studie mellan länder, för att se hur möjligheten för affärsmodeller i en cirkulär 

ekonomi ser ut. 
 

• Den aktuella studien har utförts i ett företagsperspektiv. Med hänsyn till att 

aspekten gällande efterfrågan från kunden identifierats som en viktig del i 

utvecklingen av affärsmodellerna hade det varit intressant att göra en liknande 

studie med fokus på kundperspektivet och utformningen av efterfrågan.  
 

• Den här studien har fokuserats på cirkulär ekonomi och affärsmodeller för en 

träbyggnadsfastighet. Här finner författarna till den här studien att det skulle vara 

intressant att utföra ytterligare studier på andra branscher, eller i termer av ett 

annat cirkulärt system.  
 

• Då vikten av externa aktörer, som banker och certifieringsinstitut, lyfts fram i 

studien anser författarna att en utvidgning av intressenterna utanför de som är 

direkt inblandade i stegen hade varit intressant. 
 

• Då respondenterna i den aktuella studien har belyst vikten av att andra material än 

just trä kan vara av intresse att undersöka i termer av cirkulär ekonomi. Det här 

resulterar i att en studie med fokus på andra material eller en jämförande studie 

mellan material hade varit intressant att genomföra. 
 



 

 

71 

 

• Med hänsyn till att studien genomförts med en kvalitativ metod, ser författarna 

hur det kan vara intressant att göra en kvantitativ undersökning, exempelvis med 

avseende på om cirkulär ekonomi kan påverka företags ekonomiska prestationer  
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8. Sanningskriterier  

I detta avslutande kapitel kommer de sanningskriterier som är av relevans för studien, 

det vill säga trovärdighet och äkthet, att presenteras. Kriterierna i sig består av 

delkriterier som behöver uppfyllas vid kvalitativa forskningsstudier. Anledningen till att 

dessa är av vikt att redogöra är för att försäkra läsaren om att studien genomförts på ett 

tillförlitligt sätt.  

 

Bryman och Bell (2017, s. 378) menar att forskare inom kvalitativa metoder har avfärdat 

begreppen reliabilitet och validitet, då de inte anses vara applicerbara på kvalitativ 

forskning. Lincoln & Guba och Guba & Lincoln (1985, 1994, refererad i Bryman & Bell, 

2017 s. 380) har tagit fram alternativa sanningskriterier, vilka innebär att validitet och 

reliabilitet appliceras som trovärdighet och äkthet.    

8.1. Trovärdighet  
Trovärdighet består av fyra delkriterier och det första som nämns är tillförlitlighet. Här 

menas att respondenten ska ges möjligheten att korrigera eventuella misstolkningar. 

Genom det här skapas tillförlitlighet då studiens resultat kan bekräftas av de medverkande 

(Bryman & Bell, 2017, s. 381). Respondenterna i den aktuella studien har fått möjligheten 

att studera det empiriska materialet och därigenom kunde felbedömningar och 

misstolkningar korrigeras. 

 

Det andra delkriteriet omfattas av huruvida studien anses vara överförbar i en annan 

kontext eller tidpunkt. Vid kvalitativa metoder genomförs oftast en mindre studie som 

riktar sig till en begränsad population och fokuserar på specifika sammanhang (Bryman 

& Bell, 2017, s. 382). Bryman och Bell (2017, s. 382) menar att överförbarheten ska 

därför motsvara en extern typ av validitet som ämnar att stämma av huruvida studiens 

resultat kan sägas vara överförbara för en annan miljö (Bryman & Bell, 2017, s. 382). 

Just detta kriterium kan vara svårt att uppnå med kvalitativ forskning. Den aktuella 

studien har undersökt företag inom ett begränsat område och valt ut dem med specifika 

egenskaper i åtanke, med hänsyn till deras roll i en cirkulär ekonomi. Dock kan studiens 

resultat ändock överföras på andra typer av företag inom samma cirkulära system. 

 

Pålitlighet avser det tredje delkriteriet och innebär att de som läser den färdiga studien 

ska kunna säkerställa att författarna använt sig av ett granskande synsätt. Det här genom 

att författarna på ett illustrerande sätt beskrivit forskningsprocessen och där med kan de 

oberoende läsarna bedöma studiens kvalité (Bryman & Bell, 2017, s. 382). Vid 

genomförandet av den aktuella studien presenteras tydligt vald metod och praktiskt 

genomförande, genom detta skapas en klar bild av forskningsprocessen och resulterar i 

att framtida läsare bör kunna säkerställa pålitligheten. Vidare har detta kriterium uppfyllts 

genom noggrann granskning av teorin för att säkerställa att källorna som använts varit 

trovärdiga. 

 

Det är av betydelse att forskaren kan intyga att man inte låtit forskningsprocessen 

påverkas av personliga åsikter. Det här omfattar det fjärde delkriteriet inom trovärdighet 

och benämns som konfirmering (Bryman & Bell, 2017, s. 382–383). Den aktuella studien 

har framställts objektivt i den aspekten att författarna har försökt att inte påverka 

respondenters uppfattningar, även om detta kan vara svårt. Dock anses kriteriet vara 
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uppfyllt då det empiriska materialet har analyserats med grund i en vald teori, därigenom 

har författarna inte kunnat inkludera sina egna åsikter vid presentationen av intervjuerna. 

8.2. Äkthet 
Vidare nämns ett antal kriterier kopplat till äkthet för att vidröra forskningspolitiska 

konsekvenser, vilka omfattas av fem delkriterier; rättvisande bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 

2017, s. 383). 

 

Först menar Bryman och Bell (2017, s. 383) att studien ska ge en rättvisande bild genom 

att på ett korrekt sätt skildra de åsikter och uppfattningar som respondenterna delger. 

Redogörelsen av respondenternas svar i denna studie har gjorts med försiktighet för att 

inte förvrida svaren mot hur de framställdes under intervjuerna. Vidare gavs 

respondenterna en möjlighet att kritiskt granska det empiriska materialet och därigenom 

kunde författarna korrigera eventuella missuppfattningar. Att det även används citat kan 

anses stärka den rättvisande bilden för studien, då det är respondenters exakta ordval som 

anges. Men hänsyn till ovan nämnda anser författarna att den aktuella studien präglas av 

en rättvisande bild och kriteriet är där med uppfyllt. 

 

Ontologisk autenticitet omfattar i vilken utsträckning studien kan hjälpa de medverkande 

att skapa en förståelse kring den sociala verkligheten och miljö man lever i (Bryman & 

Bell, 2017, s. 383). Då syftet med studien är att undersöka möjligheterna och 

utmaningarna för affärsmodeller i cirkulär ekonomi för en träbyggnadsfastighet kan den 

här studien utgöra ett verktyg för de företag som idag inte arbetar med cirkulär ekonomi, 

men har som i framtiden har avsikt att göra det. Studien kan då verka vägledande i hur 

affärsmodeller kan anpassas för att påbörja övergången. Det tredje kriteriet inom äkthet 

är den pedagogiska autenticiteten, som ska belysa om studien bidragit med en bättre bild 

av hur andra upplever miljön (Bryman & Bell, 2017, s. 383). Det här kan anses vara 

uppfyllt då studien skapar en förståelse hos de medverkande respondenterna för hur andra 

medverkande företag i studien arbetar mot en cirkulär ekonomi, men även hur de 

gemensamt kan göra det. Genom det här kan den utförda studien vara ett hjälpmedel för 

hur företag skulle kunna ta tillvara på varandras erfarenheter. 

 

Katalytisk autenticitet är det fjärde kriteriet och innefattar huruvida studien kan bidra till 

att de medverkande kan förändra sin situation och på vilket sätt det här skulle kunna ske 

(Bryman & Bell, 2017, s. 383). Resultatet från den aktuella studien kan ses som ett 

verktyg för att anpassa sina affärsmodeller i en cirkulär ekonomi och därför anses kriteriet 

uppfyllt då det tydligt implicerar hur företagen kan förändra sin situation. Det sista och 

femte kriteriet, taktisk autenticitet, handlar om hur de medverkade personerna fått 

möjligheten att genom studien utföra de åtgärder som krävs (Bryman & Bell, 2017, s. 

383). Genom den aktuella studien har det presenterats vilka utmaningar och möjligheter 

som de intervjuade företagen står inför och vidare har det identifierats praktiska 

rekommendationer och åtgärder som kan vidtas för att förändra sin affärsmodell mot en 

cirkulär ekonomi. Dock är det de enskilda företagens ansvar att besluta kring hur och om 

det ska ske. 



 

 

74 

 

Litteraturförteckning  
   

Akademiska hus. (2014, 16 oktober). Beteendevetarhuset på campus Umeå 

miljöcertifierad. Akademiska hus. 

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2014/101/beteendevetarhuset-pa-

campus-umea-miljocertifierad. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Akademiska hus. (u.å.). Universitetsstaden i Umeå utsedd till Smart City. Akademiska 

hus. https://www.akademiskahus.se/hallbarhet/artiklar-och-projekt/universitetsstaden-i-

umea-utsedd-till-smart-city/. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Bjereld, U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2003). Varför vetenskap?. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bocken, N., Short, S., Rana, P., & Evans, S. (2014). A literature and practice review to 

develop sustainable business model archetypes. Journal of Cleaner Production, 65, 42–

56. 

 

Boverket. (2017, 9 maj). Hållbart byggande och förvaltning. Boverket. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/. [Hämtad 

2018-02-28]. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3:e uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2:a uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Ellen MacArthur Foundation. (u.å.). About. Ellen MacArthur Foundation. 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/about. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Ellen MacArthur Foundation. (2013). Towards a circular economy. 

[Organisationsrapport]. Cowes: Ellen MacArthur Foundation. 

https://ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-

Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Ellen MacArthur Foundation. (2015). Towards a circular economy: Business rationale 

for an accelerated transition. [Organisationsrapport]. Cowes: Ellen MacArthur 

Foundation. https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-

MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Eriksson, P., & Kovalainen, A. (2008). Qualitative methods in business research. Los 

Angeles: SAGE. 

 

European Commission. (2018, 16 januari). Circular economy. European Commission. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en. [Hämtad 

2018-02-09]. 

https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2014/101/beteendevetarhuset-pa-campus-umea-miljocertifierad
https://www.akademiskahus.se/aktuellt/nyheter/2014/101/beteendevetarhuset-pa-campus-umea-miljocertifierad
https://www.akademiskahus.se/hallbarhet/artiklar-och-projekt/universitetsstaden-i-umea-utsedd-till-smart-city/
https://www.akademiskahus.se/hallbarhet/artiklar-och-projekt/universitetsstaden-i-umea-utsedd-till-smart-city/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/about
https://ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-Circular-Economy-vol.1.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_9-Dec-2015.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_en


 

 

75 

 

Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N., & Hultink, E.J. (2017). The Circular 

Economy – A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143, 757-

768. 

 

Gyetvai, Z. (2012, 24 oktober). Structure of guidance document. EeBGudie Project. 

https://www.eebguide.eu/?p=3454. [Hämtad 2018-05-01]. 

 

Holme, I., & Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

IVA & Sveriges Byggindustrier. (2014). Klimatpåverkan från byggprocessen. 

Stockholm: IVA & Sveriges Byggindustrier. 

https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-

energieffektivisering-rapport9-i1.pdf. [Hämtad 2018-03-06]. 

 

Jacobsen, D., Sandin, G., & Hellström, C. (2002). Vad, hur och varför: Om metodval i 

företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur. 

 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Korse, M., Ruitenburg, R.J., Toxopeus, M.E., Braaksma, A.J.J. (2016). Embedding the 

circular economy in investment decision-making for capital assets – a business case 

framework. Procedia CIRP, 48, 425–430.  

  

Lantz, B. (2014). Den statistiska undersökningen: Grundläggande metodik och typiska 

problem. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lee, N., & Lings I. (2008). Doing business research: A guide to theory and practice. 

Los Angeles: SAGE Publications Ltd. 

 

Lewandowski, M. (2016). Designing the business models for circular economy - 

Towards the conceptual framework. Sustainability, 8 (1), 1-28. 

 

Lieder, M., & Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: a 

comprehensive review in context of manufacturing industry. Journal of Cleaner 

Production, 36-51. 

 

Manninen, K., Koskela, S., Antikainen, R., Bocken, N., Dahlbo, H., & Aminoff, A. 

(2017). Do circular economy business models capture intended environmental value 

propositions?. Journal of Cleaner Production, 171, 413-422. 

 

Merli, R., Preziosi, M., & Acampora, A. (2017). How do scholars approach the circular 

economy? A systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 178, 703–

722. 

 

Nilsson, H., Isaksson, A., & Martikainen, T. (2002). Företagsvärdering med 

fundamental analys. Lund: Studentlitteratur. 

 

https://www.eebguide.eu/?p=3454
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf
https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf


 

 

76 

 

Näringsdepartementet. (2016a). Entreprenörskap i den tjugoförsta århundradet, Del 1. 

Näringsdepartementet. 

http://www.regeringen.se/4a98f0/contentassets/565684f52f6a45bb82b7da488ed224f6/e

ntreprenorskap-i-det-tjugoforsta-arhundradet-sou-201672. [Hämtad 2018-03-01]. 

 

Näringsdepartementet. (2016b). Uppdrag att stödja utvecklingen av cirkulära 

affärsmodeller och industriell symbios. [Regeringsbeslut]. Stockholm: 

Näringsdepartementet. 

http://www.regeringen.se/contentassets/54e37cfe821b4d01ad52d71d01ef6203/n2016_0

4958_if-uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-cirkulara-affarsmodeller-och-industriell-

symbiosx.pdf. [Hämtad 2018-03-06].  

 

Näringsdepartementet. 2017. Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer 

cirkulär ekonomi. [Betänkande]. Stockholm: Näringsdepartementet. 

http://www.regeringen.se/49550d/contentassets/e9365a9801944aa2adce6ed3a85f0f38/fr

an-vardekejda-till-vardecykel-2017_22.pdf. [Hämtad 2018-03-01]. 

 

Ohlsson, E. (2017). Nya företagshuset får guld – unikt i Umeå. Affärsliv 24. [Online] 20 

juni. Tillgänglig via; https://affarsliv24.vk.se/2034521/nya-foretagshuset-far-guld-som-

forsta-projekt-i-umea. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2013). Business model generation: en handbok för 

visionärer, banbrytare och utmanare. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., & Tucci, C.L. (2005). Clarifying Business Models: 

Origins, Present, and Future of the Concept. Communication of the Association for 

Information Systems, 16 (1). 

 

Preston, F. (2012). A Global Redesign? Shaping the Circular Economy. 

[Briefingrapport]. London: Chatham House. 

https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%

20Environment%20and%20Development/bp0312_preston.pdf. [Hämtad 2018-05-07]. 

 

Rikshem. (2017, 13 januari). Rikshem bygger norra Sveriges högsta trähus i Umeå. 

Rikshem. [Pressmeddelande]. https://www.rikshem.se/om-

oss/pressrum/2017/01/rikshem-bygger-norra-sveriges-hogsta-trahus-i-umea/. 

[Hämtad 2018-03-06]. 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research Methods for Business 

Students. 6:e uppl. Edinburgh: Pearson Education Limited. 

 

SFS 1995:1554. Årsredovisningslagen. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SLU. (2018, 16 februari). Miljöcertifiering inom SLU. SLU. https://internt.slu.se/stod-

service/admin-stod/miljo/certifiering-inom-slu/. [Hämtad 2018-02-28]. 

 

Stahel, W.R. (2010). The Performance Economy: Business Models for the Functional 

Service Economy. 2:a uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

http://www.regeringen.se/contentassets/54e37cfe821b4d01ad52d71d01ef6203/n2016_04958_if-uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-cirkulara-affarsmodeller-och-industriell-symbiosx.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/54e37cfe821b4d01ad52d71d01ef6203/n2016_04958_if-uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-cirkulara-affarsmodeller-och-industriell-symbiosx.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/54e37cfe821b4d01ad52d71d01ef6203/n2016_04958_if-uppdrag-att-stodja-utvecklingen-av-cirkulara-affarsmodeller-och-industriell-symbiosx.pdf
http://www.regeringen.se/49550d/contentassets/e9365a9801944aa2adce6ed3a85f0f38/fran-vardekejda-till-vardecykel-2017_22.pdf
http://www.regeringen.se/49550d/contentassets/e9365a9801944aa2adce6ed3a85f0f38/fran-vardekejda-till-vardecykel-2017_22.pdf
https://affarsliv24.vk.se/2034521/nya-foretagshuset-far-guld-som-forsta-projekt-i-umea
https://affarsliv24.vk.se/2034521/nya-foretagshuset-far-guld-som-forsta-projekt-i-umea
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%20Environment%20and%20Development/bp0312_preston.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Energy%2C%20Environment%20and%20Development/bp0312_preston.pdf
https://www.rikshem.se/om-oss/pressrum/2017/01/rikshem-bygger-norra-sveriges-hogsta-trahus-i-umea/
https://www.rikshem.se/om-oss/pressrum/2017/01/rikshem-bygger-norra-sveriges-hogsta-trahus-i-umea/


 

 

77 

 

Steel construction. (u.å.). Steel construction. 

https://www.steelconstruction.info/Life_cycle_assessment_and_embodied_carbon. 

[Hämtad 2018-04-18]. 

 

Svenskt Trä. (u.å.). Bygg klimatsmart. Svenskt trä. https://www.svenskttra.se/anvand-

tra/byggande/varfor-tra/bygg-klimatsmart/. [Hämtad 2018-02-23]. 

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Umeå kommun. (2018). Europas miljöhuvudstad. Umeå kommun. 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/

klimatmiljoochhallbarhet/europasmiljohuvudstad2018.4.3f589399144bbe9c366a2b2.ht

ml. [Hämtad 2018-03-01]. 

 

United Nations. (u.å.a.). Sustainable development goals. United Nations. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

[Hämtad 2018-02-09]. 

 

United Nations. (u.å.b.). Sustainable consumption and production. United Nations. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/. 

[Hämtad 2018-02-09]. 

 

Urbinati, A., Chiaroni, D., Vittirio, C. (2017). Towards a new of circular economy 

business models. Journal of Cleaner Production, 168, 487–498. 

 

WWF. (2017, 13 februari). Living Planet Report 2016 – så mår planeten jorden. WWF. 

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-

tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020 [Hämtad 

2018-05-01].  

 

Ygeman, A. & Malm, T. (2016). Företagens rapportering om hållbarhet och 

mångfaldspolicy. [Lagrådsremiss]. Stockholm: Justitiedepartementet. 

http://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/f

oretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy. [Hämtad 2018-03-06].  

 

https://www.steelconstruction.info/Life_cycle_assessment_and_embodied_carbon
https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/varfor-tra/bygg-klimatsmart/
https://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/varfor-tra/bygg-klimatsmart/
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/europasmiljohuvudstad2018.4.3f589399144bbe9c366a2b2.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/europasmiljohuvudstad2018.4.3f589399144bbe9c366a2b2.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/europasmiljohuvudstad2018.4.3f589399144bbe9c366a2b2.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production/
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/ekologiska-fotavtryck/living-planet-report/1672817-tva-tredjedelar-av-planetens-ryggradsdjur-riskerar-att-forsvinna-till-2020
http://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy
http://www.regeringen.se/49aea4/contentassets/951e5cdee12e439c87828e06c7f268a6/foretagens-rapportering-om-hallbarhet-och-mangfaldspolicy


 

 

78 

 

Appendix 1 – Intervjuguide 

• Vi presenterar oss  

• Syftet med studien och vad svaren kommer att användas till presenteras 

• Frågar om anonymitet och publicering i Diva 

• Frågar om det är okej att spela in intervjun  

- Om samtycke medges, startas inspelningen 

 

Bakgrundsfrågor  

• Berätta kort om dig själv.  

- Din roll i företaget  

- Företagets verksamhetsområden 

• Vi gör en undersökning där möjligheter för att implementera cirkulär ekonomi 

för en träbyggnadsfastighet i affärsmodeller. 

-  Vad har trä för roll i ert företag?  

• Hur ser ert hållbarhetsarbete ut idag och hur skulle det kunna utvecklas för att 

bidra till ett cirkulär ekonomiskt samhälle? 

 

Affärsmodeller:  

Kundrelationer 

• Upplever ni att det finns någon efterfrågan eller förväntningar från era kunder 

vad det gäller hållbarhet?  

- Har ni märkt någon förändring i efterfrågan? 

 

Värdeerbjudande och Kanaler  

• Finns det något som styr utformandet/designen av era produkter för att anpassa de 

till ett biologiskt eller materiellt kretslopp?  

• Ser ni några anpassningssvårigheter för att utforma/designa produkter mot detta? 

• Hur försöker ni kommunicera ert erbjudande till kunden? 

 

Returneringssystem 

• Hur hanterar ni ert rest-/överblivet material idag?? 

• Vad skulle kunna underlätta processen med returneringssystem i förhållande till 

dagens möjligheter? 

 

Nyckelresurser och Nyckelaktiviteter 

• Sett till era resurser idag, tror ni att de kan behöva förändras för att företaget ska 

bli en del i ett samhälle som fungerar som ett kretslopp?  

• Kommer några av era aktiviteter behöva förändras?  

 

Nyckelpartners 

• Omfattas ni av några samarbeten med andra organisationer/företag? 

- Med vem?  

- Kring vad?  

- Hur sker de? 
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• Ser ni några utvecklingsmöjligheter, vad det gäller att vidga samarbetet ni har 

idag? 

 

Kostnadsstruktur och intäktsflöden 

• Skulle några av de aspekter som diskuterats här under intervjun kunna resultera i 

ekonomiska förändringar? 

 

Anpassningsfaktorer 

• Vilka faktorer skulle krävas både från externt och internt håll för att anpassa 

organisationen bättre mot cirkulära aktiviteter? 

 

Allmänna/avslutande frågor: 

• Har vi glömt någon viktig fråga kopplad till ämnet? 

• Någon vi borde prata med? 

• Tackar för respondenternas medverkan  

• Kan vi återkomma för förtydligande vid oklarheter?  

• Vill Ni ta del av transkriberingen eller den färdiga uppsatsen?
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