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Sammanfattning 
Dagens ekonomiska system bygger på en linjär modell där varor produceras, används och sedan 

slängs. Den linjära modellen tillsammans med en ökad befolkningsmängd som överkonsumerar 

planetens begränsade resurser, har bidragit till att mängden avfall och miljöproblem ständigt ökar. 

En cirkulär ekonomi presenteras i forskningen som ett avgörande steg mot ett mer hållbart 

samhälle. I en cirkulär ekonomi tillvaratas material och resurser i förlängda livscykler, vilket kan 

liknas vid ett slutet kretslopp. 

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie med syfte att skapa en förståelse för vad sex företag i 

detaljhandeln har för uppfattning kring cirkulära affärsmodeller samt redogöra för hur väl 

anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi. Studien ämnar även undersöka på vilket 

sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell. Datainsamlingen har genomförts via 

semistrukturerade intervjuer med åtta respondenter, varav sex stycken var med grundare eller 

medgrundare av företag i detaljhandeln som arbetar med cirkulära arbetsmetoder. Empirin har 

analyserats utifrån den teoretiska referensramen, som bygger på tidigare forskning kring cirkulär 

ekonomi, cirkulära affärsmodeller, designtänkande och ekodesign. Studien visar att kunskapen 

kring begreppet cirkulär ekonomi är relativt låg, att de studerade företagen har delvis cirkulära 

affärsmodeller, men att det finns många utvecklingsområden för att uppnå ett helt cirkulärt flöde. 

Studiens resultat pekar på att design kan bidra med verktyg för att utforma mer hållbara strategier 

och lösningar på de hinder som finns i implementeringsprocessen av en cirkulär affärsmodell. 

 

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, Cirkulär affärsmodell, Design, Ekodesign, Designtänkande, 

Circular business model canvas 
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1 Inledning 
 

I det inledande avsnittet beskrivs studiens historiska bakgrund för att ge läsaren en inblick i ämnet 

och en förståelse för de begrepp som kommer tas upp i uppsatsen. Vidare presenteras en 

problemdiskussion som leder till studiens syfte och avslutningsvis beskrivs studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 
Mycket har hänt i designvärlden sedan grundaren av Arts & Crafts-rörelsen William Morris 

myntade det välkända begreppet “form följer funktion” under första halvan av 1800-talet (Thorpe 

2007, s. 18). Då var den industriella revolutionen i Europa och Nordamerika i gång och Morris 

tillsammans med andra modernister under denna tid tog avstånd från den massproduktion som 

uppkommit (ibid.). Morris ansåg att formgivarna måste återgå till materialets sanna natur och 

främja kvalitet framför standardisering i produktionen (Thorpe 2007, s. 18). Massproduktionen 

resulterade i att den ekonomiska tillväxten ökade och det bidrog även till en ökad användning av 

naturresurser och ökande mängder avfall (Lieder & Rashid 2016, s. 37). 

 

Förflyttar man sig till början av 2000-talet är stora delar av världen konsumtionssamhällen som 

återspeglar en linjär ekonomi där produkter produceras, konsumeras och sedan slängs när de har 

förbrukats (Stahel 2016; Ellen MacArthur Foundation 2017). Design har blivit starkt formad av det 

linjära konsumtionsmönstret vilket resulterat i att den design som tilltalar konsumenterna och deras 

önskemål blir kommersiellt framgångsrik. Därför finns det nu flera förespråkare som anser att 

“design som säljer” är detsamma som god design (Thorpe 2007, s. 20).  

 

Morris intentioner om att design ska bidra till positiva sociala förändringar har enligt Thorpe (2007, 

s. 20) bytts ut mot att tyngdpunkten för design idag ligger på föremålets utseende, själva 

“formgivandet” och uppfattningen kring föremålets tillhörande varumärke. Det är idag vanligt att 

produkter som produceras har en mycket kort livscykel och att nya uppdaterade versioner ständigt 

lanseras för att locka till nya köp, innan produkten hunnit bli förbrukad (Cialani, Ghisellinia & 

Ulgiati 2016). Enligt Planing (2018) kasseras cirka 80 procent av det som används direkt efter 

användandet och mer än 99 procent av det material som totalt förbrukas för att producera en 

konsumtionsvara blir avfall inom sex månader. Idag speglar konsumtionsvaror många gånger Lena 
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Larssons välkända talesätt “slit och släng” snarare än en strävan efter produkter som är hållbara 

och funktionella (Nationalencyklopedin u.å.). 

 

Den linjära ekonomiska modellen tillsammans med en ökad befolkningsmängd som 

överkonsumerar planetens begränsade resurser, har bidragit till att mängden avfall och 

miljöproblem ständigt ökar (Lieder & Rashid 2016, s. 37).  Enligt Thorpe (2007, s. 37) skulle det 

krävas tre jordklot för att ge världens befolkning samma livsstil som människor i västvärlden har 

idag. De senaste åren har en debatt vuxit sig allt starkare kring hur produkter och tjänster produceras 

samt hur människors konsumtionsbeteende påverkar vår planet och människorna som bor på den 

(ibid). I takt med att människans miljöpåverkan blir allt mer uppenbar efterfrågas mer hållbara 

lösningar på hur produkter produceras och konsumeras (ibid.). I denna debatt har begreppet 

cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet och anses vara en del av svaret på hur den 

nuvarande produktions- och konsumtionsmodellen baserad på kontinuerlig tillväxt och ökat 

resursutnyttjande kan övervinnas (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016).  

 

En cirkulär ekonomi, till skillnad från en linjär ekonomi, fungerar som ett slutet kretslopp där 

produkter och tjänster är designade för att kunna återanvändas eller återvinnas, antingen i 

biologiska eller tekniska cykler (Ellen MacArthur Foundation 2017). För att kunna skapa hållbara, 

cirkulära produkter och tjänster krävs det att viktiga beslut tas tidigt i designprocessen, redan i 

planeringsstadiet (Velander, Gisslén & Wever 2017, s. 8). Faktum är att design spelar en stor roll 

för att kunna göra en omställning till mer hållbara lösningar menar Thorpe (2007, s. 37) och de 

beslut en designer tar påverkar i stor utsträckning vilken miljöpåverkan en produkt eller tjänst 

kommer att ha (Velander, Gisslén & Wever 2017, s. 8). Att använda sig av metoder som 

designtänkande och ekodesign i utvecklingen av produkter och tjänster kan möjliggöra mer 

miljömässigt hållbara lösningar (SVID 2018). Grunden i ekodesign syftar till att skapa produkter 

och tjänster som är önskvärda för människor samtidigt som hänsyn tas till hela livscykeln och 

miljökriterier tillämpas i hela processen (ibid.). 

 

Som svar på efterfrågan av nya hållbara produkter och tjänster har nya cirkulära affärsmodeller 

uppkommit. De cirkulära affärsmodellerna bygger på att effektivisera användandet av planetens 

begränsade resurser genom att förlänga livslängden på produkter och återföra material in i slutna 
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kretslopp (Nußholz 2017, s. 12). Det finns studier på hur en cirkulär affärsmodell kan 

implementeras, framförallt i små och medelstora företag (Lieder & Rashid 2016, s. 45). Men studier 

som beskriver vilken inverkan designtänkande kan ha på implementeringen av en cirkulär 

affärsmodell lyser med sin frånvaro. För att skapa innovativa affärsmodeller finns det flera verktyg 

att tillgå, där Osterwalder och Pigneur’s (2010) Business model canvas är ett av de främsta. 

Verktyget är sprunget ur designvetenskapen och Lewandowski (2016) har kombinerat modellen 

med det cirkulärekonomiska verktyget ReSOLVE och på så sätt skapat Circular business model 

canvas. 

1.2 Problemdiskussion 
De senaste åren har intresset för cirkulär ekonomi i forskningsvärlden ökat drastiskt och trots att 

begreppet myntades på 1990-talet och därmed är ungt, finns det idag ett relativt stort 

forskningsunderlag (Lieder & Rashid 2016, s. 45; Bocken, Geissdoerfer, Hultink & Savaget 2017, 

s. 757). År 2015 antog Europeiska kommissionen en handlingsplan med 54 åtgärder för att lyckas 

“sluta kretsloppet” i produkters livscykel och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi 

(Wysokińska 2016; Europeiska kommissionen u.å.). Regeringen i Sverige utsåg år 2018 en 

delegation för cirkulär ekonomi med uppdrag att minska miljö- och klimatpåverkan och underlätta 

för svenskt näringsliv att ställa om till en cirkulär ekonomi (Regeringskansliet 2018). Detta tyder 

på att cirkulär ekonomi är ett högaktuellt ämne och att det finns kunskap att tillgå för att utveckla 

och implementera cirkulära affärsmodeller.  

 

Ekodesign är ett samlingsbegrepp för designlösningar som skapar produkter utan att påverka miljö 

och klimat negativt (SVID 2018). Stiftelsen svensk industridesign utförde en undersökning år 2017 

som visade att det som företagare främst funderar på när det gäller ekodesign och omställningen 

till att arbeta mer hållbart är hur ekodesign kan kombineras med lönsamhet (Velander Gisslén & 

Wever 2017, s. 8). Detta trots att studier visar att regioner som satsar på miljömässigt hållbara 

lösningar är ekonomiskt framgångsrika (Velander Gisslén & Wever 2017, s. 10; Stahel 2016). 

Exempelvis visar en empirisk studie som genomförts för att bedöma lönsamheten i ekodesignade 

produkter att i 24 av 30 fall så ökar företagen sina vinster när de har designat sina produkter utifrån 

ekodesignmetoder (Berneman, Lanoie, Plouffe & Vernier 2010). 
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Så trots att forskning och verktyg finns till hands så är det relativt få företag som har lyckats 

implementera en helt cirkulär affärsmodell (Lewandowski 2016). I de fall där en övergång till en 

cirkulär ekonomi har varit lyckosam har det krävts att alla aktörer i samhället involverats och 

samarbetat (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016). Det tyder på att det är mycket betydelsefullt att 

både företag och konsumenter är med och skapar en verklig förändring. Lewandowski (2016) 

menar att det kan vara svårt att motivera implementeringen av en cirkulär affärsmodell om 

kunderna inte efterfrågar detta. Enligt Dorst (2011) skulle studier av designers sätt att ta sig an samt 

lösa problem kunna vara en nyckel för att övervinna de hinder som finns i 

implementeringsprocessen av en cirkulär affärsmodell, vilket denna studie ämnar undersöka.  

 

Studien i denna uppsats har valt att fokusera på sex företag inom detaljhandeln och hur de ser på 

cirkulära ekonomier och affärsmodeller. Alla företag har olika infallsvinklar till sitt 

hållbarhetsarbete och erbjuder olika typer av produkter och tjänster, men gemensamt för dem alla 

är att de arbetar med delvis cirkulära arbetsmetoder. Studien har åtta respondenter och de företag 

som representerar sex av dessa är följande; Beleco - som hyr ut möbler till privatpersoner och 

företag, Just Wood - som tillverkar och säljer produkter i trä, Repamera - som lagar kläder via 

beställningar online, Rave Review - som säljer kläder tillverkade av återvunna textilier, Varié - som 

säljer exklusiva kläder second hand och Studio Heijne - som skräddarsyr kläder efter kundens 

önskemål. De två resterande respondenterna medverkar i studien som experter, med syftet att bidra 

med kunskap och nya infallsvinklar kring cirkulära affärsmodeller och ekodesign.  

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att skapa en förståelse för vad sex företag i detaljhandeln har för uppfattning kring 

cirkulära affärsmodeller, hur väl anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi samt 

undersöka på vilket sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Vad har de tillfrågade företagen för uppfattning kring cirkulär ekonomi? 

2. Hur väl anpassade är företagens affärsmodeller till en cirkulär ekonomi? 

3. På vilket sätt kan design underlätta implementeringen av en cirkulär affärsmodell? 
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1.5 Avgränsningar 
En avgränsning som har gjorts i uppsatsen är att fokus framförallt ligger på de miljömässiga 

aspekterna av hållbarhet. De ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet berörs endast ytligt 

i uppsatsen trots att hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar många fler infallsvinklar utöver 

de miljömässiga. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för analysen av 

studiens empiri. Avsnittet inleds med en redogörelse av cirkulär ekonomi och sedan presenteras 4 

R-principen, cirkulära affärsmodeller, designtänkande och slutligen ekodesign.  

2.1 Cirkulär ekonomi 
Dagens ekonomiska system är uppbyggt som en linjär modell där varor produceras genom att 

utvinna naturens resurser, varor som efter användning sedan slängs och blir till avfall (Stahel 2016). 

Den linjära modellen har alltså en tydlig början och ett slut. En cirkulär ekonomi kan istället liknas 

vid ett slutet kretslopp, utan början eller slut, där produkter och tjänster är designade för att kunna 

återanvändas, antingen i biologiska eller tekniska cykler (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016; SVID 

2018; Ellen MacArthur Foundation 2017). 

 

Grundidén till en cirkulär ekonomi i form av ett slutet kretslopp uppkom 1966 (Lieder och Rashid 

2016, s. 37). Men det var under 1980-talet som återvinning och återanvändning började inkluderas 

i kretsloppet. På 1990-talet myntades begreppet cirkulär ekonomi och det började användas mer 

frekvent. Begreppet är fortfarande ungt men har fått allt större uppmärksamhet i forskningen de 

senaste åren (Lieder & Rashid 2016, s. 45). Detta skulle kunna leda till större acceptans och 

medvetenhet kring begreppet, vilket i sin tur skulle kunna underlätta implementeringen av en 

cirkulär ekonomi (Lieder & Rashid 2016, s. 45; Bocken et. Al 2017, s. 757). 

 

Det är viktigt att alla nya produkter som tillverkas i en cirkulär ekonomi på något sätt ska kunna 

återbrukas samt återvinnas (SVID 2018). Om en ny produkt ska tillverkas är det viktigt att så lite 

som möjligt av jordens resurser användas (Wysokińska 2016). Produkter i en cirkulär ekonomi ska 

vara lätta att plocka isär och de material som används ska antingen kunna brytas ner av naturen 

eller återgå till produktion efter användning (SVID 2018). Målet är att inte skapa något avfall alls 

och därmed även minska behovet av att skapa produkter som kräver nytt råmaterial. Det finns kritik 

mot visionen om det slutna kretsloppet eftersom vissa cirkulära metoder som till exempel 

återvinning förbrukar energi och producerar avfall. Dessa aspekter menar Korhonen, Honkasalo 

och Seppälä (2016) behöver vägas mot möjligheten att använda en ny resurs, för att se vilket 
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alternativ som kräver minst naturresurser. Därför är inte en cirkulär metod alltid det bästa 

alternativet för miljön (ibid.). Dock menar Nußholz (2017, s. 11) att den energi som förbrukas vid 

återvinning av ett material oftast är mindre än energin som går åt för att utvinna och tillverka ett 

nytt. Därför kan det trots allt vara en bättre idé att återvinna ett material, men det är viktigt att ta 

hänsyn till dessa aspekter i förväg när val av metod för framställning av material tas (Shedroff 

2009, s. 126). 

 

Historien har visat att människan tidigare skapat produkter som i slutändan inte varit bra för miljön 

och då fått kasserats. Detta belyser Korhonen, Honkasalo och Seppälä (2016) som en risk med att 

förverkliga övergången till en cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi ska de produkter som skapas 

hålla så länge som möjligt och på så sätt möjliggöra en minskad konsumtion, eftersom det då inte 

längre finns ett behov för att köpa en ny produkt då den “gamla” kommer hålla längre (Korhonen, 

Honkasalo & Seppälä 2016). Dock kan problem uppstå om dessa produkter som är anpassade för 

en längre livscykel i framtiden visar sig vara skadliga för miljön. Hade de produkterna istället haft 

en kortare livscykel skulle möjligen miljöhotet kunnat upptäckas tidigare (ibid). En produkt som 

snabbare kasseras och på så sätt utvecklas kan därför ibland vara att föredra, speciellt om det är en 

relativt ny produkt på marknaden (Korhonen, Honkasalo & Seppälä 2016). 

 

En produkts försörjningskedja i den cirkulära ekonomin grundar sig i ett antal steg som alla är 

viktiga för att sluta kretsloppet (Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018; Stahel 2016; Ellen 

MacArthur Foundation 2017; SB Insights 2018). De sju stegen utgörs av råmaterial för produkter, 

design av produkter, produktion/tillverkning av produkter, distribution av produkter, användning 

och återanvändning av produkter och deras komponenter, insamling av produkter och slutligen 

avfall och återvinning (Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018). 
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Figur 1: Översikt av den cirkulära ekonomins sju steg (Europeiska kommissionen 2016). 

 

Det första steget råmaterial för produkter betyder att i en cirkulär ekonomi bör råmaterial väljas ut 

med stor noggrannhet. Det material som valts bör vara möjligt att återanvända eller återvinna längre 

fram så att det kan leva vidare och skapa nytta så länge som möjligt (Kalmykova, Sadagopan & 

Rosado 2018). Steg två, design av produkter, grundar sig i att produkter ska designas med 

utgångspunkten att spara maximalt med resurser och energi. De ska också designas på ett sätt så 

att de kan återanvändas, återvinnas och repareras i framtiden (ibid). Steg tre som är 

produktion/tillverkning av produkter tar upp vikten av att tillverka produkter med utgångspunkten 

att minimera åtgången på energi och resurser, det kan gälla till exempel värme och vatten samt att 

minimera mängden avfall. All energi som används ska vara förnybar (ibid.). 

 

Steg fyra, distribution av produkter, innefattar distributionsprocesser som till exempel kan innebära 

logistik, transport, lager och magasinering. Logistik som exempel kan innebära att företag erbjuder 

kunder möjlighet att själva delta i den cirkulära ekonomin genom till exempel förbetalda 

fraktetiketter, smarta förpackningar och innovativa returneringssystem. Detta kan sporra till 

backhauling, vilket innebär att man även utnyttjar transportsträckan på vägen tillbaka från punkt B 

till A, exempelvis istället för att köra med en tom lastbil (Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018). 

Steg fem, användning och återanvändning av produkter och deras komponenter innehåller flera 

olika funktioner. Exempel kan vara att använda gamla produkter istället för att köpa nya, att vårda 
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och reparera de produkter man redan har och att återanvända produkter genom att köpa begagnat. 

Dessutom innehåller detta steg möjligheter att på olika sätt dela, hyra eller låna produkter 

(Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018). 

 

Steg sex, insamling av produkter och avfall, innebär inte bara att ge konsumenterna behållare för 

att sopsortera sitt avfall. Det innebär också att hitta innovativa metoder för att ge sin insamling till 

rätt aktör för återvinning. Steget har därav en stark koppling till steg nummer fyra. Målet är att 

avfall ska separeras vid källan istället för efter insamling för att på ett bra sätt förbereda för 

återvinning och att utnyttja de redan befintliga resurserna (ibid.). Steg sju är återvinning, vilket är 

ett viktigt steg i en cirkulär ekonomi. Dock är det många som misstar återvinning som synonymt 

med en cirkulär ekonomi i sig. Det är det inte, återvinning är det sista steget som tas när det inte 

finns några alternativa lösningar, som att till exempel återanvända eller reparera en produkt 

(Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016). 

2.1.1 Fyra R-principen 
Det finns olika sätt att minimera miljöpåverkan på och samtidigt gynna organisationen genom 

minskade kostnader och nya försäljningskanaler (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016). De mest 

kända principerna som används i en cirkulär ekonomi är reduce, reuse och recycle, vilka ofta 

benämns som “de tre R:en” (Shedroff 2009; Rethink Recycling 2017). I denna studie belyses fyra 

R, vilket innebär ett tillägg av en princip: repair (ibid.).  

Reduce 
Allt som designers kan göra för att reducera användningen av material eller energi i framtagandet 

av en produkt har en positiv inverkan på miljön (Shedroff 2009, s. 253). Principen reduce bygger 

därför på att minska råmaterial, energianvändning och avfall från produktionen. Detta görs bland 

annat genom att effektivisera processen med hjälp av nya tekniker, minimera produktens vikt och 

förbättra dess förpackning (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016). Detta tillvägagångssätt kan 

reducera produktens negativa påverkan på miljön avsevärt. Enligt Shedroff (2009, s. 253) härrörs 

80–90 procent av produktens miljöpåverkan från produktionsprocessen. En positiv aspekt 

meddenna metod är att en reducering av material och energi oftast även innebär en reducering av 

kostnader. Därför är denna metod till fördel för både företag och miljön (ibid.). 
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Reuse 
Reuse är den metod som genererar minst negativ miljöpåverkan av de fyra R:en. Det är nästan 

alltid bättre att återanvända produkter och komponenter än att slänga eller återvinna dem för att 

skapa nya produkter. Det är till exempel mer hållbart att fortsätta köra en gammal bil istället för att 

skrota den och köpa en ny, mer miljövänlig bil. Detta är dock något som designers och ingenjörer 

inte alltid är så glada över då de fråntas möjligheten att skapa något nytt (Shedroff 2009, s. 278). 

Återanvändning betyder att en produkt som inte är avfall återanvänds igen inom det ändamål som 

det var avsett för alternativt att produkten repareras, rekonstrueras eller uppgraderas för att sedan 

användas på nytt (Cialani, Ghisellinia & Ulgiati 2016). På så sätt kan produkten göras om och säljas 

på nytt eller säljas second hand, därmed minskar behovet av nya produkter (Todeschini, 

Cortimiglia, Callegaro-de-Menezes & Ghezzi 2017). 

Repair 

För några generationer sen var det självklart att man lagade och vårdade sina kläder och saker för 

att de skulle hålla så länge som möjligt. Principen repair syftar på en återgång till det tankesättet, 

att reparera och laga istället för att köpa nytt (Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018). På så sätt 

går det att förlänga produktens livslängd och den kan fortsätta användas alternativt att den kan 

säljas eller skänkas bort till nästa person som kan få användning av den (Rethink Recycling 2017). 

I dagens samhälle saknas ofta tid och ibland även kunskap för att reparera sina saker när de går 

sönder. Studier visar att för varje hundralapp svenskar konsumerar varor för går mindre än en krona 

till reparationer och underhåll (Naturskyddsföreningen 2018). Därför är det viktigt att produkten 

är av hållbart och funktionellt material så att den överhuvudtaget går att laga (Rethink Recycling 

2017).  

Recycle 
Recycle innebär att produkten ska kunna återvinnas för att minska användningen av exempelvis 

råmaterial. Trots det är återvinning den princip som har störst negativ påverkan på miljön av de 

fyra principerna när det gäller resurseffektivitet och lönsamhet. Återvinning borde således vara det 

sista alternativet, som bara väljs när en produkt är helt förbrukad (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 

2016). En produkt bör repareras och återanvändas så många gånger som möjligt innan den 

återvinns (Todeschini et. Al 2017; SB Insights 2019). Men för att en produkt ska kunna återvinnas 

är det viktigt att medvetna beslut kring exempelvis material tas redan i planeringsstadiet. För att 
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kunna återvinna en produkt krävs kännedom kring produktens material och kemikalieprofil 

(Todeschini et. Al 2017). Det är idag väldigt svårt att få en fullständig bild av en produkts olika 

material. Det är till exempel mycket svårt att återvinna textilier då de ofta består av olika 

fiberkompositioner som behöver separeras vid återvinning (ibid.). Det är både svårt och mycket 

energikrävande att separera material i efterhand och det är av stor vikt att produkter tillverkas så 

resurseffektivt som möjligt och med “rena” material. Dessutom kan ett material oftast bara 

återvinnas ett visst antal gånger innan det är förbrukat och därför är inte återvinning den mest 

lönsamma principen av de fyra R:en (Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016). 

2.1.2 Cirkulär affärsmodell 
En affärsmodell är en beskrivning av hur ett företag är tänkt att fungera och inkluderar olika 

uppgifter som till exempel målgrupp och försäljningskanaler. De finns delade meningar om hur en 

affärsmodell ska definieras, men en allmänt accepterad definition är att en affärsmodell är en grund 

för hur företag skapar, levererar och bevarar värde (Osterwalder och Pigneurs 2010, s.14). 

Affärsmodellen definierar företagets intäkts-, produktions- och leveransmodeller samt strategier 

och mål inom vissa affärsområden, avdelningar och projekt (Planing 2018, s. 74). Jämfört med 

definitionen av en affärsmodell ska en cirkulär affärsmodell ses som en del av ett ekonomiskt 

system med repetitiva eller slutna kretslopp för material. Detta betyder att en cirkulär affärsmodell 

inte behöver skapa slutna kretslopp i sig självt för att kallas cirkulär utan även kan ingå i ett system 

av flera affärsmodeller som tillsammans sluter kretsloppet (Nußholz 2017, s. 12). En 

sammanslagning av de tre mest erkända definitionerna av en cirkulär affärsmodell har resulterat i 

en definition som denna uppsats kommer utgå ifrån; 
 

A circular business model is how a company creates, captures, and delivers value with the 

value creation logic designed to improve resource efficiency through contributing to 

extending useful life of products and parts (e.g., through long-life design, repair and 

remanufacturing) and closing material loops. (Nußholz 2017, s. 12) 
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Circular business model canvas 
The business model canvas (BMC) är ett framgångsrikt verktyg som med hjälp av nio 

grundläggande byggstenar visuellt beskriver en affärsmodell (Lewandowski 2016). Verktyget är 

utvecklat av Osterwalder och Pigneur och har blivit standard för att beskriva och designa 

affärsmodeller (Lewandowski 2016; Joyce och Paquin 2016, s. 1476). BMC utvecklades med hjälp 

av designvetenskapliga metoder och fokus var att skapa ett visuellt verktyg att presentera 

affärssystem med (Osterwalder 2004). Verktyget ska hjälpa till att guida den kreativa processen i 

utvecklingen av nya affärsmodeller. I och med BMC’s användarvänlighet och stora genomslag 

verkar den som en bra grund för vidare utveckling av liknande verktyg (Joyce och Paquin 2016, s. 

1476). Circular business model canvas (CBMC) utgår från Osterwalder och Pigneur’s (2010) 

modell och har sedan anpassats till en cirkulär ekonomi. Det har tillkommit två steg till den 

ursprungliga modellen och CBMC består därför av elva olika delar. Dessa elva byggstenar hjälper 

företag att designa en affärsmodell som motsvarar och uppfyller principerna för en cirkulär 

ekonomi (Lewandowski 2016). De elva byggstenarna i en circular business model canvas är 

illustrerade i figuren nedan. 

 
Figur 2: Ett ramverk för Circular business model canvas (CBMC) framtagen av Lewandowski (2016) med 

utgångspunkt ur Osterwalder och Pigneurs modell från 2010. 
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1. Värdeerbjudande (Value Proposition). Värdeerbjudandet handlar om vilka kundbehov som 

uppfylls och vilka cirkulära värden som levereras till kunden. Det cirkulära värdet kan ta 

sig uttryck som system för att möjliggöra en längre livslängd på produkten, service av 

produkten eller tjänster för att främja en delningsekonomi. Värdeerbjudandet kan dessutom 

innehålla fördelar för kunder som lämnar tillbaka produkter som annars skulle kasseras och 

bli avfall.  

2. Kundsegment (Customer Segments). Denna del är direkt kopplad till värdeerbjudandet och 

handlar om vilka företaget skapar värde för och vilka deras viktigaste kunder är. Om 

värdeerbjudandet matchar kundsegmentet kommer rätt kunder att nås. 

3. Kundrelationer (Customer Relations). Relationen mellan företaget och dess kunder är 

viktig. Att producera på beställning och/eller utefter kundernas val och önskemål kan stärka 

denna relation, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar produktion. Relationer med 

omtyckta och viktiga samhällspartners kan också stärka denna relation. 

4. Kanaler (Channels). Handlar om vilka kanaler företaget använder för att nå sitt 

kundsegment. Företag kan bli mer cirkulära genom att sälja, leverera och kommunicera 

med sina kunder genom virtuella kanaler.  

5. Returneringssystem (Take-back System). Denna byggsten tar upp möjligheten av att 

utforma ett returneringssystem inklusive kanaler som kan stödja detta system. Systemet kan 

göra det möjligt att återanvända, återvinna och samla in begagnade produkter. 

6. Intäktsströmmar (Revenue Streams). Baseras på värdeerbjudandet och innefattar intäkter 

från användning och service av en cirkulär produkt eller tjänst. Intäkterna kan också 

hänföras från värdet av resurser som återhämtas och sätts tillbaka i systemet.  

7. Samarbetspartners (Partners). Här redovisas vilka som är företagets viktigaste 

samarbetspartners. Det är viktigt att välja ut och samarbeta med partners längs hela värde- 

och försörjningskedjan som stödjer den cirkulära ekonomin. 

8. Aktiviteter (Activities). Denna byggsten tar upp vilka aktiviteter som krävs för att leverera 

företagets värdeerbjudande. Fokus ligger på att öka produktens prestanda och livslängd 

genom god hushållning och tekniska förändringar. En viktig förändring är användning av 

nya designmetoder för att göra produkten mer miljövänlig och redo för ett cirkulärt 

kretslopp. Aktiviteter kan också innefatta att sprida kunskap och ta lärdom av andra företag, 

här inkluderas bland annat lobbying och utbildning av kunder. 
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9. Nyckelresurser (Key Resources). Tar upp vilka resurser som krävs för att leverera företagets 

värdeerbjudande. Det är viktigt att välja leverantörer och producenter som erbjuder bra 

material, effektivare produktionsprocesser och resurser som gör det möjligt att återvinna 

till exempel spill. Det går också att använda sig av en tredje part, såsom kunder eller andra 

företag, för att samla in resurser som återförs in i kretsloppet och på så sätt sluter cirkeln. 

10. Kostnadsstruktur (Cost Structure). Vid övergången till en cirkulär ekonomi behöver företag 

fundera över vilka kostnader som affärsmodellen kräver som är viktigast och vilka resurser 

och aktiviteter som är dyrast. Finansiella förändringar ska utvärderas och redovisas. 

11. Införandefaktorer (Adoption Factors). Företag har olika förutsättningar, både interna och 

externa, för att lyckas med övergången till en cirkulär affärsmodell. De externa faktorerna 

kan vara politiska system och ekonomier. De interna kan vara kunskap, motivation och 

organisationskultur. 

2.2 Designtänkande 
Traditionellt har design förknippats med framtagandet och utseendet av en produkt, men det är inte 

vad designtänkande som metod syftar till (Gobble 2014). Design har aldrig handlat om bara 

utseende enligt Shedroff (2009, s. 30), även om det har varit det mest framträdande fenomenet 

genom hela sin historia. Designtänkande är istället en metod som innefattar flera olika typer av 

verktyg och tillvägagångssätt (Gobble 2014). Det är ett brett koncept som i huvudsak har etablerats 

som ett försök att studera hur en designer tänker och det har idag blivit en metod för att hantera 

problem i alla typer av branscher. Designers är problemlösare och får ofta hantera stora, komplexa 

problem vilket är en av anledningarna till att deras tillvägagångssätt har studerats (Dorst 2011). 

 

Designtänkande handlar om hur en designer ser på sin omvärld, hur denne tänker och analyserar 

de problem hen ställs inför. Några grundläggande principer i metoden är bland annat att den är; 

människo- och miljöorienterad, förespråkar visualisering och multifunktionalitet, använder språket 

som ett verktyg och uppmuntrar lagarbete (ibid.). Processen är iterativ och lägger stor betydelse 

vid visualisering, det anses även viktigt att beslut inte tas för tidigt i processen utan att alla möjliga 

alternativ testas och undersöks för att uppnå största möjliga värde. Målet med designtänkande är 

att just uppnå ett värde för både människa och miljö och vad värdet är beror på vad processen 

används till och kan därför variera från fall till fall (Razzouk & Shute 2012).  
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2.2.1 Stanford-modellen 
Det finns en modell som tagits fram för att demonstrera fem olika steg i processen av 

designtänkande, som problemlösare kan använda sig av för att bearbeta lösningar. Modellen kallas 

för Stanford-modellen och utgår från de olika stegen empathize, define, ideate, prototype och test 

(Henriksen, Richardson & Mehta 2017). En av de viktigaste grunderna i designtänkande är att 

designprocessen är iterativ och därmed ingen linjär process. Det finns ingen rak väg att gå utan 

processen kan ta vilken väg som helst mellan de olika etapperna och det är vanligt att designern får 

gå tillbaka till tidigare steg flera gånger innan den bästa lösningen har hittats. 
 

 
 

Figur 3: Designtänkandets fem steg i en iterativ designprocess enligt Stanford-modellen (Hoover 2018). 

 

Den första etappen som heter empathize är människoorienterad och bygger på att designern 

observerar den målgrupp som problemet avser. Designern ska interagera med målgruppen, 

intervjua dem och på så sätt fördjupa sig i förståelsen kring deras upplevelser (Henriksen, 

Richardson & Mehta 2017). Det leder till att designern får en bättre förståelse för problemet som 

ska lösas och kan då ta med den kunskapen i resten av processen. Den andra etappen, define, går 

ut på att med hjälp av information som samlats in från empathize-steget fokusera mer på problemet 

och definiera dess innebörd (ibid.). Designern formulerar det problem som upptäckts och skapar 

ramar för att ta sig vidare i processen mot en lösning (ibid.). Under den tredje etappen som är ideate 
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tänker designern fritt för att komma på kreativa lösningar för att hantera problemet. Målet är att 

bortse från de uppenbara och enkla lösningarna och istället försöka se alla möjligheter som finns 

(Henriksen, Richardson & Mehta 2017). I detta stadie är det viktigt att inte värdera de idéer som 

kommer fram då det kan förhindra processen. Istället ska alla idéer samlas och sedan sållas ut i ett 

senare skede (ibid.). 

 

Det fjärde stadiet, prototype, går ut på att ta fram en prototyp för varje idé som skapats under det 

tidigare steget. Här ska inte ett beslut tas för en lösning utan vitsen med prototyperna är att 

konkretisera idéerna genom att visualisera dem (Henriksen, Richardson & Mehta 2017). I den 

femte och sista etappen, test, är det dags att testa prototyperna. Då går designern tillbaka till 

användarna och testar samt dokumenterar hur målgruppen interagerar med prototyperna. På så sätt 

kan designern se hur olika lösningar på problemet fungerar i verkligheten och se om en specifik 

prototyp lämpar sig bättre än de andra. Genom att möta målgruppen på nytt kan designern få 

insikter om saker som behöver förbättras i prototypen för att på ett bättre sätt lösa problemet. Då 

kan designern behöva gå tillbaka ett eller några steg i processen och tänka om, vilket är en naturlig 

del i designtänkande (ibid.).  

2.3 Ekodesign 
Ekodesign innebär att hela en produkt eller tjänsts livscykel tas i beaktning när den skapas och krav 

på att minimera miljöpåverkan uppfylls inom varje stadie, samtidigt som produkten i sig är åtråvärd 

för människan (SVID 2018). Ekodesign handlar om mer än att produkten ska gå att återvinna, 

grundtanken är istället att hela produktens livslängd ska bli så lång som möjligt och därför krävs 

innovativa lösningar såväl under utvinningen av råmaterial som när produkten tillslut går över till 

att bli avfall (ibid.). Ekodesignprocessen delas enligt nedanstående figur in i sju steg och visar på 

flera sätt hur design kan ha en inverkan på en produkts livscykel (SVID 2018). Den grundläggande 

principen är att designa för att minska avfall och föroreningar, utforma produkter så att de ska hålla 

så länge som möjligt och skapa naturliga system (Clemm, Hofmann, Jokinen, Marwede & 

Paukstadt 2018, s. 51). 
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Figur 4: Uppdaterad version av Walter R. Stahels Life Cycle Thinking, av Tapani Jokinen (SVID 2018). 
 

Ekodesign har visat sig ha mer än miljömässiga fördelar då företag som väljer att tillämpa 

ekodesign i sina produktionsprocesser även kan erhålla ekonomiska fördelar (Berneman et. al 

2010). Genom att exempelvis återanvända material i produktionsprocessen samt minska 

energiförbrukningen kan kostnader reduceras (ibid.). Att reducera energiförbrukningen är en viktig 

del i ekodesign och år 2009 skapade Europaparlamentet tillsammans med Europeiska Unionens 

råd ett ekodesigndirektiv som deklarerar att de produkter som drar mest energi ska förbjudas på 

den europeiska marknaden (Energimyndigheten 2018). Ekodesigndirektivet ställer också krav på 

resurseffektivitet och idag finns det specifika krav på vissa produktgrupper som till exempel 

bildskärmar och tvättmaskiner. Dessa krav skärps stegvis och innefattar bland annat krav på 

reparerbarhet genom tillgänglighet av specifika reservdelar och på design som förenklar reparation 

(ibid.). Direktivet syftar till produkters miljöpåverkan genom en livscykelanalys och sätter krav på 

den tekniska livslängden, återvinning, vattenåtgång, möjligheter för reparation, utsläpp och 

informationskrav kring farliga ämnen (ibid.). 
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3 Metod 
 

I detta avsnitt presenteras val av metod och forskningsdesign. Avsnittet beskriver tillvägagångssätt 

för urval samt hur data har samlats in och hanterats. Slutligen redogörs för vilka etiska principer 

som efterföljts samt vilken kritik som går att rikta mot studiens tillvägagångssätt. 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 
För denna studie har en kvalitativ forskningsmetod valts då undersökningen efterfrågar en djupare 

förståelse för respondenternas syn på det valda forskningsämnet (Bryman & Bell 2017, s. 372). En 

kvalitativ metod fokuserar på respondenternas upplevelser och datainsamlingen baseras vanligen 

på intervjuer. Den kvalitativa forskningsstrategin lägger stor vikt vid att skapa en förståelse för 

respondenternas tankar, åsikter och idéer (Denscombe 2018, s. 393). I den aktuella studien har 

insamling av data skett genom intervjuer då studien ämnar få en ökad förståelse för respondenternas 

syn på cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Hade studien istället utgått från en 

kvantitativ forskningsdesign där målet är att skapa en objektiv syn på verkligheten hade det inte 

varit möjligt att uppfylla studiens syfte, då det är mycket svårt att översätta mjuka värden till siffror 

(Bryman & Bell, 2017, s. 166). Därför lämpade sig en kvalitativ forskningsmetod bättre för att 

uppfylla studiens syfte.  

3.2 Forskningsansats 
Forskningsansatsen som valts till denna uppsats är abduktiv och förenklat betyder det en blandning 

mellan deduktiv och induktiv (Bryman & Bell 2017, s. 42–43). En deduktiv forskningsansats utgår 

från en eller flera framtagna hypoteser som baseras på vad forskaren tidigare kan om ämnet. Sedan 

utförs en empirisk granskning då hypoteserna antingen bekräftas eller förkastas (ibid.). En induktiv 

forskningsansats utgår, till skillnad från den deduktiva, från att empirin är utgångspunkten till 

teorin. Om man hårdrar det kan man säga att en induktiv forskningsansats är motsatsen till en 

deduktiv (Bryman & Bell 2017, s. 45). Denna studie har skapats med hjälp av teorier och hypoteser 

som under uppsatsprocessen har förändrats och därför har ansatsen varit en kombination av 

deduktiv och induktiv. Med andra ord har en abduktiv forskningsansats valts för studien (Bryman 

& Bell 2017, s. 46).  
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3.3 Datainsamling 
Insamling av data till studien har gjorts genom semistrukturerade intervjuer, personligen och via 

videosamtal. Åtta stycken intervjuer utfördes varav sex av dessa var via videosamtal. Målet inför 

intervjuerna var att alla skulle ske genom ett personligt möte, på en plats som respondenten 

uppfattade som lugn och trygg (Denscombe 2018, s. 281–282). Dock föredrog många respondenter 

att utföra intervjun via videosamtal på grund av till exempel tidsbrist och då ansågs det vara mer 

praktiskt att genomföra intervjun via dator eller mobilen. Vissa respondenter befann sig i en annan 

stad vilket då gjorde det geografiskt ogenomförbart att mötas personligen. Videosamtal i realtid 

ökade chanserna att utföra fler intervjuer till studien än vad som annars hade gått och möjligheten 

att se varandra under mötet gör intervjumetoden nästan snarlik att mötas personligen (Denscombe 

2018, s. 287). 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för datainsamling för att skapa en större 

anpassningsförmåga under intervjutillfället. Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (som 

finns bifogad som bilaga) där teman och frågor som skulle beröras under intervjutillfället fanns 

förberedda, men intervjuerna var så pass fria att följdfrågor som dök upp kunde tas i beaktning. 

Enligt Bryman och Bell (2017, s. 454) är det inte ett måste att följa intervjuguidens utformning 

under intervjun, utan den ska fungera som en stöttepelare för att forskaren ska kunna försäkra sig 

om att viktiga teman blir berörda. Därför var det viktigt att intervjuguiden visar på flexibilitet och 

att frågorna inte är för specifika (Bryman & Bell 2017, s. 459–460).  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades till viss del för att underlätta analysarbetet. Två 

intervjuer transkriberades i sin helhet då den medverkande önskade se på transkriberingen innan 

denne kunde godkänna innehållet till uppsatsen. Att transkribera är ett bra hjälpmedel för forskare 

att komma närmre den data som samlats in och få en bättre förståelse för materialet (Denscombe 

2018, s. 395). Dock är metoden tidskrävande och därför togs ett beslut att inte transkribera samtliga 

intervjuer i sin helhet eftersom det inte ansågs vara viktigt för studien (ibid.). Intervjuerna syftade 

inte till att jämföra undertoner eller se strukturer i respondenternas svar, utan det var deras åsikt 

och delgivande av information som låg till grund för empirin vilket då gör att en selektiv 

transkribering är motiverad (Denscombe 2018, s. 395). 
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3.3.1 Urval 
Det utfördes åtta stycken intervjuer varav sex var med en grundare eller medgrundare på ett företag 

i detaljhandeln som på något sätt jobbar cirkulärt. Anledningen till att alla respondenter hade denna 

position var för att studien ämnade intervjua en person som arbetat i företaget under lång tid och 

har en övergripande kunskap om organisationen och dess arbetsprocess. För att få så stor spridning 

som möjligt på vilka typer av organisationer som undersöktes valdes de sex respondenterna utifrån 

4R-principen. Alla företag skulle arbeta med en eller flera av metoderna; reduce, reuse, repair och 

recycle. Utöver de sex tillfrågade företagen medverkade två personer i studien för att bidra med sin 

expertis i ämnet. 

 

En del av respondenterna var kända av författarna sedan innan och tillfrågades då per mail om de 

ville medverka i studien medan andra kontaktades till följd av efterforskningar av företag som 

arbetade cirkulärt utifrån 4R-principen. Därmed utfördes ett så kallat målstyrt urval då 

respondenterna avsiktligt valts ut för att få den bästa och mest relevanta informationen till studien 

(Denscombe 2018, s. 67). Urvalet handplockades utifrån deras relevans och kunskap kring cirkulär 

ekonomi och ekodesign. Alla företag arbetar på olika sätt med hållbarhet och har en affärsmodell 

som är mer eller mindre cirkulär. Respondenterna valdes därför med ett speciellt syfte i åtanke och 

respondenterna kunde på så sätt garantera att ett så brett tvärsnitt som möjligt av affärsmodeller 

inkluderades i urvalet (Denscombe 2018, s. 68). 

 

Utöver de målstyrda urvalen utfördes även ett snöbollsurval då ett antal respondenter tillkom efter 

rekommendationer från andra deltagare samt tillfrågade som inte kunde delta i studien (Denscombe 

2018, s. 70). Båda typerna av urval är explorativa icke-sannolikhetsurval vilket möjliggjorde en 

viss bestämmanderätt över vilka respondenter som tillfrågades för studien (Denscombe 2018, s. 

59). Anledningen till att ett icke-sannolikhetsurval har gjorts är strävan efter att hitta de 

respondenter som antas passa bäst i studien och samtidigt undvika att urvalet blir för homogent. 

Ett explorativt urval används ofta i småskalig forskning som ett sätt att undersöka relativt 

outforskade områden. Syftet med detta urval är att ge forskaren möjlighet att upptäcka nya idéer, 

teorier och insikter och utgångspunkten är att respondenter väljs utifrån deras erfarenheter och 

expertis (Denscombe 2018, s. 58–59). 
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3.4 Etiska aspekter 
Det finns fyra riktlinjer som en forskare behöver förhålla sig till för att en studie ska anses ha en 

etisk värdegrund (Denscombe 2018, s. 438). De aspekter som är viktiga enligt riktlinjerna är att 

skydda deltagarnas intressen, garantera att deltagandet är frivilligt och baserat på informerat 

samtycke, att undvika falska förespeglingar och att bedriva forskning med vetenskaplig integritet 

som följer den nationella lagstiftningen (ibid.).  

 

Vid intervjutillfällena säkerställdes om respondenten önskade vara anonym och hur hen ställde sig 

till publicering av uppsatsen i Diva (Digitala vetenskapliga arkivet). Respondenten fick även svara 

på om hen önskade få intervjun transkriberad och på så sätt godkänna innehållet innan det skrevs 

ut i uppsatsen. Detta gjordes för att skydda deltagarnas intressen och inte härleda till någon 

personlig skada (Denscombe 2018, s. 439). Det säkerställdes att respondenterna var informerade 

om studiens syfte och att det fanns ett samtycke att utföra intervjun. Respondenterna försäkrades 

om att de när som helst kunde ställa frågor kring intervjun, både innan, under och efter den ägt 

rum. Eftersom intervjuerna spelades in fick varje respondent godkänna ljudinspelningen innan den 

startades. 

3.4.1 GDPR 
Med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) 

som började gälla i maj 2018 har särskilda åtgärder vidtagits i framställningen av denna uppsats. 

Studien uppfyller de nio steg som i enlighet med dataskyddsförordningen krävs för att hanteringen 

av personuppgifter ska vara tillåten.  

 

Syftet med dataskyddsförordningen är att skydda alla levande, fysiska EU- och EES-medborgares 

grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter 

(Datainspektionen u.å.). Dataskyddsförordningen ser likadan ut i alla europeiska länder för att 

skyddet av personuppgifter ska ske på en likvärdig nivå, så att det fria flödet av uppgifter inom 

Europa inte hindras (ibid.).  
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I forskningsarbeten är det viktigt att redovisa vilken typ av personuppgifter som har behandlats, 

vilka som har tillgång till dessa och vad syftet till behandlingen är (Denscombe 2018, s. 449). 

Åtgärder för att garantera att respondenterna i den aktuella studiens personuppgifter är korrekta, 

förvaras på säkert sätt samt är tillgängliga vid förfrågan från respondenten har vidtagits 

(Denscombe 2018, s. 449–450). Personuppgifterna i studien har behandlats efter samtycke och 

kommer raderas efter att studien är slutförd. Nedan följer en beskrivning av de personuppgifter 

som samlats in och behandlats för att kunna utföra intervjuer för insamling av data till studien. 
 

Studien behandlar personuppgifter för 
dessa ändamål: 

● Tidsbokning av intervju. 
● Vidare kontakt gällande frågor kring intervjun. 
● Analys av insamlad data. 
● Redigering och bearbetning av text. 

Kategorier av personuppgifter som är 
nödvändiga för att uppfylla ändamålet 
är: 

● Namn och befattning. 
● Kontaktuppgifter (telefonnummer och e-mail). 
● Ljudinspelningar. 

Kategorier av registrerade: ● Medverkande respondenter i studien.  

Behandling av personuppgifternas 
varaktighet: 

● Personuppgifter kommer behandlas fram till att 
uppsatsen har examinerats. 

 
Tabell 1: Studiens ändamålsbeskrivning för behandling av personuppgifter. Framtagen av 
uppsatsförfattarna enligt GDPR:s riktlinjer. 

3.5 Trovärdighet och äkthet 
För att öka studiens trovärdighet och äkthet har flera åtgärder vidtagits. Studien har granskats av 

andra studenter inom samma sociala verklighet vid upprepade tillfällen för att säkerställa att de 

uppfattat materialet på samma sätt som författarna, vilket kan styrka studiens trovärdighet (Bryman 

& Bell 2017, s. 380–381). En annan åtgärd som vidtagits för att styrka trovärdigheten är att med 

hjälp av citat från respondenterna försöka ge en så detaljerad bild som möjligt över kontexten. 

 

Ett av kriterierna för att uppnå äkthet är att en studie uppvisar en rättvis bild av dem värderingar 

och tankesätt respondenterna besitter (Bryman & Bell 2017, s. 383). För att styrka studiens äkthet 

har alla åtta intervjuer som genomförts spelats in och respondenterna har fått godkänna 

ljudupptagningen innan den påbörjats. Intervjumaterialet har transkriberats till viss del och de  
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respondenter som har önskat ha fått ta del av hela eller delar av transkriberingen (Bryman & Bell 

2017, s. 382). För att öka studiens trovärdighet har intervjuer med två personer med stor kunskap 

inom det valda forskningsämnet utförts. Detta gjordes för att få värdefulla infallsvinklar och en 

bredare bild av forskningsämnet. 

 

Då sex av intervjuerna har gjorts med representanter från olika företag inom detaljhandeln, som 

alla på något sätt arbetar med cirkulära arbetsmetoder, kan respondenterna använda sig av 

uppsatsen för att få en uppfattning om hur andra inom samma miljö uppfattar den kontext de 

befinner sig i (Bryman & Bell 2017, s. 383). Förhoppningen är att deltagarna ska kunna använda 

sig av forskningen för att förbättra den situation de befinner sig i (ibid.). Möjligen kan studien agera 

som underlag för att utvärdera företagens affärsmodeller och få vägledning i vilka förbättringar 

som krävs för att uppfylla en cirkulär affärsmodell.  

3.6 Kritik av tillvägagångssätt 
En fullständig transkribering av alla de inspelade intervjuerna skulle stärka studiens trovärdighet 

(Bryman & Bell 2017, s. 382). Men på grund av antal respondenter och längden på intervjuerna 

fanns inget utrymme för att göra en fullständig transkribering av allt intervjumaterial. Däremot 

finns de mest väsentliga delarna av intervjuerna nedskrivna och under analysarbetets gång har 

ljudfilerna från intervjuerna funnits till hands, så att författarna har haft möjlighet att återgå till 

intervjumaterialet för att försäkra sig om att de svar som respondenterna gav inte ryckts ur sin 

kontext (Denscombe 2018, s. 428). 

 

Till denna studie har urvalet av respondenter handplockats och intervjuerna har skett med hjälp av 

en intervjuguide, vilket ger en stor flexibilitet. Det betyder även att frågorna har varierat för de 

olika respondenterna vilket kan leda till att studien blivit allt för subjektiv och formats efter 

författarnas antaganden och åsikter (Bryman & Bell 2017, s. 393). 
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4 Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras respondenterna och företagen de företräder samt respondenternas 

intervjusvar. Den data som samlats in från intervjuerna har kategoriserats utifrån olika teman: 

respondenternas bakgrund, cirkulär ekonomi, cirkulär affärsmodell, design samt framtid och mål.  

4.1 Introduktion 
Nedan följer en presentation av de åtta intervjuerna som genomfördes. Sex av respondenterna 

representerar företag och två deltog i studien med anledning av sin expertis i ämnet. 

 

Företag Namn och 
befattning 

Plats Datum och 
tidpunkt 

Intervjutid 

Beleco, 
grundat 2016 

Sebastian 
Rudenstam, 
medgrundare 

Beleco, 
Artillerigatan 24 
114 51 Stockholm 

10 april 2019 
kl. 13.00 

55 min 

Just WOOD, 
grundat 2014 

Stina Gunnarsson, 
grundare 

Videosamtal 11 april 2019 
kl. 08.30 

48 min 

Repamera, 
grundat 2017 

Henning Gillberg, 
grundare 

Videosamtal 12 april 2019 
kl. 10.30 

43 min 

Rave Review, 
grundat 2017 

Livia Schück, 
medgrundare 

Videosamtal 26 april 2019 
kl. 13.00 

33 min 

Varié,  
grundat 2016 

Linda Lövenlid,  
medgrundare  

Videosamtal 2 maj 2019 
kl. 14.00 

59 min 

Studio Heijne, 
grundat 2017  

Wendy Heijne, 
grundare 

Studio Heijne, 
Kammakargatan 27, 
111 60 
Stockholm 

3 maj 2019 
kl. 10.00 

37 min 

Maria Lagerman 
Consulting, 
grundat 2019 

Maria Lagerman, 
konsult för hållbar 
affärsutveckling 

Videosamtal 16 april 2019 
kl. 14.30 

63 min 

SVID 
(Stiftelsen svensk 
industridesign), 
grundat 1989 

Anna Velander 
Gisslén, 
projektledare och 
kommunikations- 
ansvarig för 
EcoDesign Circle 

Videosamtal 24 april 2019 
kl. 14.00 

42 min 

 
Tabell 2: Översikt av medverkande respondenter och intervjuer i studien. 
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4.2 Presentation av respondenter 
Sebastian Rudenstam är en av grundarna av Beleco. Företaget erbjuder uthyrning av möbler till 

privatpersoner och företag, både kort- och långtidsuthyrning. Via deras hemsida kan kunder klicka 

hem de möbler eller inredning de vill hyra på samma sätt som vid ett köp online. Beleco samarbetar 

även med ett antal stylister som går att boka för homestaging och styling. 

 

Stina Gunnarsson är grundare av Just Wood och jobbar uteslutande med trä som material. Hon 

driver en e-handel för sina produkter, har ett showroom i Linköping och säljer även sina produkter 

hos några utvalda återförsäljare. Stina designar och utvecklar alla sina produkter själv men 

samarbetar med ett antal noga utvalda producenter som alla jobbar med träråvara på olika sätt. 

 

Henning Gillberg är grundare av Repamera som reparerar kläder till privatpersoner online. De 

trasiga plaggen hämtas och levereras lagade till kunden via postombud. Repameras mål är att det 

ska vara enkelt att välja att reparera sina favoritplagg istället för att köpa nya. Ateljén ligger i 

Malmö men de har kunder runt om i Sverige. 

 

Livia Schück är en av två grundare av Rave Review, ett märke med unika och limiterade 

klädkollektioner som produceras i Sverige. Rave Review jobbar främst med redan existerande 

material och vill visa på hur man kan kombinera remake och samtidigt hålla en hög modegrad. 

Försäljning sker via deras e-handel och några utvalda återförsäljare. 

 

Linda Lövenlid är en av två grundare av Varié som är en exklusiv second handbutik som finns 

både online och i fysisk butik i Norrköping. Varié erbjuder ett handplockat sortiment med tidlösa 

plagg i god kvalité, från kända varumärken. De säljer även remake-plagg från Remake Stockholms 

Stadsmission och har ett samarbete med Filippa K. 

 

Wendy Heijne är designer och grundare av Studio Heijne. Hennes koncept bygger på försäljning 

av kläder som är skräddarsydda efter kundens önskemål och mått. Därmed sker produktionen efter 

beställning från kund vilket motverkar överproduktion av kläder. Studio Heijne har en butik online 

och showroom i Stockholm.  
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Maria Lagerman jobbar som konsult på Maria Lagerman Consulting och hjälper företag som på 

olika sätt vill bli mer cirkulära. Genom att föreläsa och utbilda vill hon inspirera företag och 

organisationer att bli mer hållbara. Hon har lång erfarenhet från att jobba med affärsutveckling, 

alternativa affärsmodeller inom hållbart mode och hon har varit miljöansvarig i en stor 

organisation. Maria bidrog med expertis till studien kring cirkulära affärsmodeller. 

 

Anna Velander Gisslén är projektledare och kommunikationsansvarig för EcoDesign Circle på 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign. SVID:s mål är att sprida kunskap om designmetodiken 

i privat näringsliv och offentlig sektor (SVID u.å). Anna har tidigare jobbat med hållbarhet utifrån 

olika perspektiv, både med jämställdhetsfrågor och frågor kring klimat och miljö. Hos SVID driver 

Anna olika hållbarhetsprojekt med syftet att kommunicera och utbilda kring cirkulära verksamheter 

utifrån ett designperspektiv. Hon har bland annat varit med och utvecklat “Hållbarhetsguiden”. 

Annas deltagande i studien bidrog med expertis inom ekodesign och hållbara designprocesser. 

Marknadsföring- och säljkanaler 
Alla tillfrågade företag i studien säljer och marknadsför sina produkter och tjänster online. Nedan 

visas en tabell med de olika kanaler som varje företag använder sig av. 
 

Företag Instagram Facebook Hemsida  Twitter Youtube Nyhetsbrev Blogg 

Beleco Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Just Wood Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Repamera Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Rave Review Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Varié Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Studio Heijne Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 

Tabell 3: Översikt av vilka virtuella kanaler de tillfrågade företagen använder. 
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4.3 Cirkulär ekonomi 
Alla respondenter fick inledningsvis i intervjun berätta om sin uppfattning kring begreppet cirkulär 

ekonomi och svaren från respondenterna var för det mesta samstämmiga. Den vanligaste 

associationen var att en cirkulär ekonomi fungerar som ett kretslopp och flera respondenter 

förklarade att den cirkulära ekonomin skiljer sig från den linjära modellen genom att allt som 

skapas ska gå att återinföra i en ny cykel. Cirkulär ekonomi beskrevs även som ett sätt att återgå 

till naturen. 

En cirkulär ekonomi innehåller ju flera olika delar, och det handlar om att hitta ett 

kretslopp som både gynnar miljön, människorna och blir ekonomiskt hållbara. Hitta 

långsiktighet. För att vi ska vara resurseffektiva behöver alla delarna vägas in. 

Vi behöver se att vi sluter kretsloppen, minimerar avfall och utnyttjar den potential 

som finns i material eller processer fullt ut. 

Maria Lagerman 

Från linjär till cirkulär ekonomi 
Rudenstam menade att den linjära ekonomiska modellen är något människor i framtiden kommer 

se på som ett misstag i historien, som en “hicka”. Samtidigt anser han att det inte finns så många 

företag som är cirkulära idag. Många har cirkulära inslag i sina affärsmodeller, men få eller kanske 

ingen har lyckats sluta cirkeln helt. Det kan, enligt Rudenstam, bero på att få vet vad en cirkulär 

ekonomi är idag. Dock har han stor tilltro till att cirkulära ekonomier är det enda fungerande 

affärsmodellen i framtiden och att det är viktigt för företag att hänga på, annars kommer de hamna 

långt efter. 

 

Gillberg tänker på en ekonomi utan avfall när han tänker på cirkulär ekonomi. Det finns mycket att 

tacka den linjära ekonomin för menar Gillberg, men den har även gjort att människan gått ifrån det 

naturliga. Han menar att människan tappat kontakten med naturen, moder jord och det feminina. 

Nu har omvärlden insett att den borde lyssna på moder jord igen och då skapas en symbios mellan 

ekonomisk och naturlig tillväxt. Och det är den symbiosen som Gillberg menar är cirkulär ekonomi.  
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Velander Gisslén anser att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den linjära ekonomiska modellen 

då en vara skapas, används under en begränsad period och sedan slängs. På så sätt finns det en 

början och ett slut då avfall skapas. En cirkulär ekonomi försöker istället återinföra avfallet igen 

som en resurs. Eller som hon själv beskrev det; 
 

När man producerar något så blir det spill, och då ska man minimera spill. Och även ta till 

vara på det. Man borde se på det som att det finns inga sopor. Det som blir avfall i en 

produktion ska ses på som resurser. 

Anna Velander Gisslén 

 

Lagerman belyser vikten av att se på hållbarhet på sikt då alla delar måste vägas in för att det ska 

bli hållbart i det långa loppet. För att komma dit behöver företagen först hitta en hållbarhet i så 

många delar av en process som möjligt. En helt cirkulär ekonomi är svår att uppnå, men att stegvis 

genomföra förändringar och blir bättre och bättre över tid är att steg i rätt riktning. 
 

Jag tänker att hållbara beslut handlar om att ta beslut som är långsiktiga och som 

värdesätter och värnar om både miljö, människor och rätt affärsmodell för att lyckas. 

Maria Lagerman 

Svårigheter med en cirkulär affärsmodell 

Precis som Lagerman var inne på så är en helt cirkulär ekonomi svår att uppnå. Det finns 

svårigheter med att sträva efter att vara cirkulära enligt Lövenlid som anser att det är svårt att 

anpassa en cirkulär affärsmodell till marknadsekonomin som den ser ut idag. Hon ifrågasätter 

hållbarheten i att sträva efter en ständig tillväxt och hör att även andra gör det, men när hon träffar 

investerare är det svårt att få dem att satsa på en affärsmodell som skiljer sig från den klassiska. 

Många tycks dock vara positiva och uppmuntrande till deras företag. Lövenlid tror starkt på att det 

går att hitta lönsamma arbetsmetoder i en cirkulär ekonomi, även om alla inte kan se möjligheterna 

idag. Rudenstam belyser samma motstånd i möbelbranschen då det till en början var få som ville 

sälja sina möbler till Beleco för att sedan hyras ut. Men fler och fler vill arbeta med dem nu och 

han är positiv till att dessa attityder håller på att förändras. Han tror att allt fler kommer se 

lönsamheten i att som företag äga sina produkter och tjäna pengar på att hyra ut dessa om och om 

igen.  
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Första som hände när vi gick på mässorna var att vi sa att vi ville köpa möbler av dom 

[möbelleverantörerna] för att hyra ut. Och då sa dom, nej ni får inte köpa möbler av 

oss. 

Sebastian Rudenstam, Beleco 

Gunnarsson och Lövenlid hade båda erfarenhet av bankernas svårigheter att värdera deras 

verksamhet. Det kan, enligt dem, innebära att det blir svårt att få finansiering och även som 

Lövenlid uttryckte det tidigare, svårt att hitta investerare. Rudenstam vittnade även om detta, till 

en början berättade han att det var svårt att hitta finansiering- och försäkringsbolag som ville stödja 

deras affärsmodell. Han menar på att detta var på grund av att allt är uppbyggt på att det ska skapas 

ett föremål, gärna så billigt som möjligt, som sedan säljs utan att tillverkaren behöver bry sig om 

vad som händer med produkten. Rudenstam lägger fokus vid att tillverkarna istället ska tjäna 

pengar över tid, inte på kort sikt och upplever att det är först nu som det börjar ske en förändring i 

tillverkarnas tankesätt.  

4.3.1 Cirkulär affärsmodell 
Velander Gisslén berättade att det är en svår process att övergå till en cirkulär affärsmodell och 

således en cirkulär ekonomi. Hennes allmänna råd var att först utföra en analys av den egna 

verksamheten. Hon menar att om det finns en brist i det ekonomiska flödet i en verksamhet skulle 

det snabbt analyseras för att se vart tillgångar läcker ut. På samma sätt behöver verksamheter se på 

alla områden. Finns det stora mängder av spill någonstans? Eller finns det stora utsläpp i och med 

transporter? Enligt Velander Gisslén, har en cirkulär verksamhet visat sig vara mer lönsam än en 

linjär. Tack vare den optimerade resursanvändningen och tillvaratagandet på exempelvis spill. 

Dock ligger ofta svårigheten i att motivera ett företag att bli mer cirkulärt i gamla normer och vanor, 

“vi gör som vi alltid har gjort”. 
 

Det svåra för företag att gå till en mer cirkulär ekonomi tror jag är mycket gamla 

normer. Människors lathet kontra rädslan till förändring. 

Anna Velander Gisslén 

 

Lagerman betonar även hon vikten av att se på sin verksamhet utifrån den plats man befinner sig 

på just nu. Det kan dock vara svårare för stora företag att genomföra en övergång till en cirkulär 
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affärsmodell då de behöver få med sig många på tåget. Men det betyder inte att de inte går att börja 

och förändra de saker som går. Hon menar att företag skulle tjäna på att lyfta blicken och se vad 

det finns för möjliga samarbetspartners runt omkring. Det är även viktigt att se på samarbeten som 

är branschöverskridande, på så sätt har till exempel metallindustrin lyckats göra restmaterial till en 

inkomstkälla. Därför kan det bli avgörande att se över sina processer och vilka möjligheter som 

finns. 

Anpassning till målgrupp 
För att en affärsmodell ska kunna bli cirkulär behöver företaget få med sina kunder på tåget och 

det kan vara svårt att åstadkomma om kunden i fråga inte bryr sig om miljön överhuvudtaget menar 

Lagerman. Därför är det bra att göra en målgruppsanalys av de kunder som företaget vänder sig 

till. Vilka drivkrafter har kunderna? Då kan informationen formuleras för att passa kundens behov 

och på så sätt få med kunderna på övergången till en cirkulär affärsmodell, berättar Lagerman. 

 

Alla företag var överens om att deras kunder inte sökte sig till dem enbart på grund av deras 

hållbarhetsprofil. Några gjorde det, men överlag är det en väldigt varierande kundgrupp. Lövenlid 

berättade att många av kunderna som kommer in i hennes butik förstod först senare att det var en 

second handbutik. Det är den känslan som Lövenlid hoppats på att förmedla eftersom hennes mål 

är att nå ut till de kunder som inte redan är “frälsta” second handshoppare. Hon vill att alla ska 

handla hos Varié oavsett anledning. Rudenstam menade även att en del av Belecos kunder är 

miljömedvetna och därför nyttjar deras tjänst, men långt ifrån alla. Många företag som hyr möbler 

gör det för att det blir billigare än att köpa möblerna och sedan förvara de på ett lager, menar 

Rudenstam. Beleco har börjat informera om den CO2 som kunden sparar genom att hyra deras 

produkter istället för att köpa nya. På så sätt möjliggör företaget ett informativt utbyte som då i sin 

tur kan locka fler kunder.  
 

Det finns en klick människor som verkligen vill göra rätt och vill göra bra och att 

vända sig till dom genom att säga, 'här har ni ett klimatsmart alternativ!' Tyvärr så tror 

jag att den stora massan ännu inte är där. Dom vill ha det bekvämt, dom vill ha det 

bra. De är kanske inte emot ett mer klimatsmart och hållbart alternativ, men de är vana 

vid en viss sak. 

Anna Velander Gisslén 
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Schück berättade att Rave Review på senare tid börjat lära känna sina kunder bättre och har således 

kunnat se vilken stil som tilltalar de och vad Rave Review då kan erbjuda. Hon förklarar även de 

höga priserna med att tillverkningskostnaderna är så pass höga och svårigheten i att få tag på rätt 

material. Även Heijne upplever att hon behöver ha högre priser på grund utav detta, men även att 

kunden betalar för den perfekta passformen. Även Rudenstam informerade om hur de gjort 

förändringar hos Beleco för att anpassa sig till de kunder som söker sig till dem. Bland annat var 

det en av anledningarna till uppkomsten av stylingtjänster som nu finns att tillgå i deras sortiment. 

På så vis är det flera av företagen som gjort förändringar för att anpassa sitt utbud till deras kunder. 
 

Lövenlid som är en av grundarna till Varié återgav historien om hur deras affärsmodell växte fram 

med hållbarhet som en tydlig utgångspunkt. Lövenlid hade sett den mängd barnkläder som behövde 

köpas till ett barn under hennes föräldraledighet och insåg att både ekonomin och miljön skulle 

gynnas av en produktiv andrahandsmarknad. Därför utvecklade Lövenlid Minimera.se som sålde 

barnkläder online i andra hand. Några år senare omvandlades bolaget till Varié och då övergick 

bolaget till att sälja dam- och herrkläder, men de upptäckte snart att trots ökad försäljning så blev 

inte företaget lönsamt. Efter en granskning av sortimentet insåg de att fokus skulle flyttas till de 

premiumkläder som såldes och på så sätt uppnå en ekonomisk hållbarhet. Lövenlid gjorde då valet 

att anpassa sitt utbud efter den efterfrågan som fanns. Variés koncept är att i huvudsak sälja redan 

befintliga kläder second hand som lämnas in hos dem av privatpersoner eller företag. Dock har de 

nu även börjat sälja nyproducerade kläder som har en hållbarhetsprofil, vid både produktion, 

material och arbetsvillkor. Ett exempel på ett märke som de säljer är Remake Stockholm. 

Hållbarhet 
Alla respondenterna fick berätta om sin uppfattning och inställning till begreppet hållbarhet. 

Gillberg förklarade Repameras affärsidé som en strävan efter att uppnå mer cirkulära mönster och 

hållbarhet. Han vill ta avstånd från påståendet att Repamera är ett hållbart företag eftersom det 

finns så mycket förbättringar som de fortfarande kan göra. För Gillberg är det viktigt att alla ska 

kunna ta del av Repamera, oavsett deras grund till detta. 
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Man kan laga kläder av massa olika anledningar. Vilken är din anledning? Någon gör 

det för att de genuint tycker att nykonsumtion är fruktansvärt när vi har så mycket 

överflöd. Någon annan gör det för att de genuint älskar sina arbetsbyxor dom köpte på 

90-talet. 

Henning Gillberg, Repamera 

 

Schück berättade att hållbarhet var en premiss och en utgångspunkt redan från början när tankarna 

om att starta ett eget märke dök upp för Schück och hennes affärspartner. De visste att de inte ville 

skapa nya grejer och upptäckte samtidigt att det var få märken som jobbar med remake och 

samtidigt håller en hög modegrad. Det fanns alltså ett gap som de kände att de kunde fylla.  

4.4 Design 
Design är grunden till allt, enligt Velander Gisslén. Design går att jobba med på olika sätt och det 

är en viktig komponent för att företag ska utvecklas, arbeta mer hållbart och bli framgångsrika. Det 

är viktigt, enligt henne, att designern kommer in tidigt i en utvecklingsprocess för att en produkt 

eller tjänst ska bli mer hållbar. Trots detta tror de flesta att design endast handlar om att formge en 

produkt och lägga en snygg finish, när det istället är en metod som många skulle komma betydligt 

mycket längre med om de valde att aktivt implementera den i sin organisation, menar hon. 

Lagerman är överens med Velander Gisslén om att design spelar en viktig roll i strävan mot en 

hållbarhet;  
 

I designdelen är det jätteviktigt att redan då tänka såhär, hur ska den här återvinnas? 

Eller hur ska konsumenten hantera det här? Eller hur ska vi som producent ansvara för 

produkten när den tjänat sitt syfte? 

Maria Lagerman 

 

Velander Gisslén lägger även vikt vid att skapa produkter och tjänster som kunden vill och kommer 

använda, hon menar att det bästa sättet att jobba med hållbarhet inom design är att skapa produkter 

som används och inte bara slängs. Man kan designa produkter som är hållbart producerade, men 

tilltalar de inte kunden så blir det ändå direkt avfall och därmed ej hållbart. Därför tror hon på att 

marknadsföra produkter utifrån deras kvaliteter istället för hur pass hållbara de är. På så sätt kan 

hållbarhetsaspekter mer vävas in som en självklarhet, så som det borde vara. 
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Omställningen måste nu ske på flera plan samtidigt. För om det kommer en jättebra 

hållbar produkt, men konsumenterna inte är med, då gör ju inte det hållbara alternativet 

den nytta den är avsedd att göra. 
Maria Lagerman 

Spill 

Alla tillfrågade företag arbetar med design på olika sätt. Gunnarsson, Heijne och Schück är förutom 

grundare och medgrundare även designers i sina bolag och designar kläder och accessoarer för 

egen produktion. I sina intervjuer tar de alla upp spill som något de jobbar aktivt med. Studio Heijne 

minimerar mängden spill i sin produktion genom att producera kläder efter beställning från kunden, 

på så sätt undviker hon överproduktion. De just nu oundvikliga spillet som blir över när mönster 

klipps ut från tyg skickas tillbaka till Heijne och hon funderar på ett framtida användningsområde 

för spillet när hon har en större mängd. Gunnarsson har tidigare gjort ett försök att minska spill så 

mycket som möjligt genom att laserskära ett smycke inuti formen på ett annat smycke i större 

storlek. Detta fungerade dock inte i praktiken, men hon har liknande planer som hon vill testa i 

framtiden. 
 

Sedan beror det ju lite på vilket material man jobbar med, jobbar man med ett dyrt 

material så vill man ju ha så lite spill som möjligt på grund av kostnaden. Eftersom jag 

jobbar med trä som är ett snällare material mot miljön och inte heller så dyrt så 

behöver man inte vara lika aktsam om spillet. Men egentligen borde man försöka 

använda spillet i alla sammanhang. 

Stina Gunnarsson, Just Wood 

 

Gunnarsson har även funderat på att FSC-märka sina produkter så att det går att garantera att 

materialet kommer från ett “bra skogsbruk”. FSC-märkning är en garanti för konsumenter och 

företag att de produkter som är märkta kommer från ett skogsbruk som tar miljö och människa i 

beaktning (FSC Sweden). Dock är det kostsamt och Gunnarsson upplever inte någon efterfrågan 

på det i dagsläget. Eftersom Rave Review jobbar med redan existerande material skapas inte spill 

på samma sätt menar Schück. De använder ju material som andra har sett som avfall. Oftast är 

problemet snarare att det finns för lite material till deras produkter än att det blir mycket spill över. 
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Tjänstefiera produkter 
Gillberg hade ett annat sätt att se på design i sitt företag Repamera eftersom de erbjuder en tjänst 

snarare än fysiska produkter. Hans fokus ligger på att vara springpojken mellan kund och skräddare 

och utveckla logistiken och kommunikationen däremellan. Tjänsten designas utifrån kunden och 

kundresan. Med andra ord jobbar Repamera mer med servicedesign än produktdesign. Samtidigt 

är det estetiska uttrycket viktigt för att kunden ska bli nöjd, menar Gillberg. Hans mål är att kunden 

ska få hem sitt lagade plagg och känna “Wow! Vad snyggt!” istället för “Jaha, vad bra!”. Heijne 

har också funderat över servicedesign och tror att konsumtionen kommer bli mer tjänstefierad i 

framtiden. Hon berättade bland annat om virtuella kläder som företaget Gul & Blå hade varit med 

och tagit fram. Det är kläder som endast finns online, som exempelvis en influencer kan använda 

sig av till fotografier istället för att köpa det fysiska plagget.  

 
Historiskt har allt handlat om att sälja en produkt. Medan idag handlar det kanske mer 

om vilka behov vi har? Behovet är ren tvätt snarare än produkten tvättmaskin. 

Anna Velander Gisslén 

Samarbetspartners 

Det svåraste med att jobba med remake är att få tag på material, menar Schück. Rave Review ställer 

många krav på materialet till deras kläder då de nästan uteslutande jobbar med redan existerande 

material. Textilierna behöver vara i bra skick och av god kvalité, samtidigt som det ska passa den 

stil och estetik de är ute efter. Om de hittar ett tyg de tycker om är ofta svårigheten att de behöver 

större mängder än det som finns. Rave Review samarbetar bland annat med Emmaus och olika 

insamlingscentraler i Sverige för att hitta material. De har även en samarbetspartner i Portugal som 

tillverkar tyger i återvunnen bomull. Rudenstam tar också upp vikten av bra samarbetspartners och 

berättar att Beleco kommer införa en uppförandekod i framtiden för sina samarbetspartners som 

tillverkar möblerna. Uppförandekoden kommer hjälpa till att stämma av hur pass hållbara företagen 

och produkterna är och att de då förhåller sig till Belecos krav.  
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4.5 Framtid och mål 

Uthyrning och delning 
Rudenstam tror starkt på att människor i framtiden i princip inte kommer äga någonting utan istället 

hitta andra sätt att ta del av en produkts funktion, till exempel via uthyrningen eller delning. Idag 

är det framförallt företag som hyr möbler och inredning av Beleco, men Rudenstam tror att 

privatpersoner kommer vara deras största kundgrupp i framtiden. Han menar att vårt levnadssätt 

kommer förändras drastiskt i framtiden. De flesta människor kommer bli “giggare”, det vill säga 

frilansare, och inte bara ha ett jobb utan flera, menar Rudenstam. Människor kommer vara mer fria 

att arbeta var och när de vill och med vad de vill. Därför menar han, kommer även ägandet att bli 

överflödigt och något som är i vägen för människans frihet. Dock är det ju någon som måste äga 

produkterna, det kommer bli tillverkarna som har möjlighet att producera saker som sedan hyrs ut, 

säger Rudenstam. På så sätt kommer kvaliteten på produkter förbättras eftersom fokus flyttas och 

istället ligger på att en produkt ska hålla så länge som möjligt, för att det ska gå att tjäna pengar på 

den under lång tid.  
 

Tänk att du ska tjäna pengar över tid. Och att du fortsätter äga dem [produkterna]. Då 

kan du göra en mycket dyrare finare produkt, för nu handlar det om att den ska leva så 

länge som möjligt. Och det är viktigt att du tänker på hur du ska göra sedan när den 

inte går att använda längre. Hur kan du ta tillbaka produkten, fixa till den och hyra ut 

igen? 

Sebastian Rudenstam, Beleco 

Second hand 
Lövenlid ser en framtid där sättet människor konsumerar på varierar mycket. Enligt SB Insight’s 

senaste undersökning ställer sig allt fler positiva till att köpa second hand (SB Insights 2019, s. 43). 

Detta spås leda till att second handmarknaden kommer växa sig mycket större de närmaste åren, 

vilket kan bidra till att andrahandsprodukter får ett betydligt högre värde. Hon tror även att 

uthyrning kommer växa i samma takt. Kombinationen av detta gör, enligt Lövenlid, att det kommer 

läggas mer fokus på användningen av produkten än produkten i sig. Fokus kommer inte ligga på 

produkten borrmaskin, utan på hålet som man vill skapa med hjälp av en borrmaskin. Rudenstam 

håller med om att det är tillgången/funktionen man vill åt och tror att access kommer stå över 

ownership i framtiden. 
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Jag hoppas att vi rör oss mer mot funktionen kläder istället för att äga kläder. Så om 

man har ett Spotify-konto har man även ett H&M-konto och så vidare. 

 
Henning Gillberg, Repamera 

Skräddarsydd tillverkning 
Rudenstam tror att företag kommer bli bättre på att estimera vad kunderna vill ha i framtiden. På 

så sätt kommer endast de produkter som efterfrågas tillverkas, tillverkningen kommer att 

skräddarsys för kunden. Detta för att kunna korta ned leveranstiden så mycket som möjligt genom 

att produkterna redan är klara innan kunden ens tänkt att de vill ha dem och kan således skickas 

direkt vid beställning. Kunderna är vana vid korta leveranstider, enligt Rudenstam, och det kan bli 

ett problem om man ska minska tillverkningen. Men han menar att detta kommer lösas på lång sikt 

men hjälp av ny teknik och nya logistiklösningar. Även Gillberg tror på en framtid där det mesta 

hyrs istället för att köpas. Han tror att det kommer produceras färre produkter som per automatik 

får en längre livslängd då bolagen vill kunna hyra ut produkterna så länge som möjligt, samtidigt 

som ansvaret för avfall flyttas från konsument till tillverkare.  

Utbilda och informera kunder 
Gunnarsson lägger stor vikt vid att utbilda och informera sina kunder. Det är något hon tror är 

viktigt i strävan efter att bli mer cirkulära och något hon vill satsa mer på. Hon påpekar vikten av 

att ta hand om och vårda de föremål man äger så det håller längre. Därför vill hon ge kunden den 

nödvändiga information som behövs för att till exempel olja in sitt halsband så att det håller så 

länge som möjligt. Hon brukar skicka med sandpapper till sina doftringar och tallsåpa för att smörja 

in träskor vid försäljning. Velander Gisslén hoppas också att människor ska börja värna om de 

saker de äger och att samhället tar ett stort kliv från det “slit och släng”-samhälle som existerar 

idag. Velander Gissléns jobb innebär att kommunicera och utbilda om hållbara designmetoder som 

ekodesign och hon värdesätter det högt. 
 

Mitt mål är att ekodesign ska bli det nya normala. En självklarhet att jobba på det viset 

från början. 

Anna Velander Gisslén 
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Inspirera 
Lagerman berättade att hennes mål är att inspirera fler företag och personer att skapa fler 

samarbeten och på så sätt hitta nya sätt att bädda för en hållbar framtid. Hon tror att förändring 

kommer genom inspiration och morötter, snarare än en piska. En förändring måste ske bland både 

företag och konsumenter. Lagerman menar att enligt undersökningar ser framtiden mörk ut för till 

exempel uthyrningstjänster då det enligt undersökningar är få som kan tänka sig att hyra istället för 

att köpa kläder. Men Lagerman tror att de flesta ställer sig mer positivt till kläduthyrning om de får 

ett tips av exempelvis en vän. Så ett viktigt mål för framtiden är att bidra med goda exempel som 

kan bryta ner de normer och fördomar som finns kring exempelvis återanvändning och därmed 

inspirera till andra val. 
 

Transparensen kommer behöva öka mellan företagen. Klart man har affärshemligheter 

men för att få stor effekt och göra skillnad måste vi samarbeta, även mellan branscher. 

 

Maria Lagerman 

Materialutveckling 

Lövenlid berättade om hennes förhoppningar kring utveckling av material i framtiden. Att en tröja 

som går sönder ska kunna läggas på komposten och på så sätt återgå tillbaka till naturen. Här är 

Gunnarsson inne på samma spår och hon berättar att hon har utvecklat en “trätrosa” som består av 

92 procent tencel och åtta procent elastan. Tencel (egentligen lyocell) är en fiber som är gjord av 

trämassa och är 100 procent biologiskt nedbrytbart (Roy Choudhury 2017). Ambitionen var att 

skapa en trosa som går att lägga på komposten och som sedan förmultnar. Denna gång nådde hon 

dock inte ända fram då elastan krävs för att få stretch i plagget. Elastan i sig är inte bra då de är 

plastbaserat, men det bidrar med att förlänga livslängden på plagget då underkläderna snabbt skulle 

tappa formen utan elastan. Gunnarsson resonerar kring vilka val som är bäst, kanske är “trätrosan” 

mer hållbar med elastan än utan elastan, då det påverkar plaggets livslängd så pass mycket. 
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Online-handel 
Heijne tror att online-handeln kommer att öka ännu mer. Fysiska butiker kommer finnas kvar, men 

de kommer ha minskat i antal och de flesta köpen kommer utföras online. Hon tror på en 

nyproduktion där alla plagg skräddarsys efter kundens önskemål, vilket gör att en överproduktion 

av kläder som sedan behöver reas ut inte kommer finnas. Hon tror att alla kunder kommer ha en 

“avatar” av sig själv online som förenklar utprovning av kläder och garanterar att kunden får kläder 

efter sina egna exakta mått. På så sätt kommer returerna att minska eftersom alla plagg sitter 

perfekt. Storlekar som small, medium och large kommer inte längre att existera. Som Heijne 

uttryckte det;  
 

Vadå small, medium, large, vad är det för något? Jag är jag. 

 

Wendy Heijne, Studio Heijne 

 

Heijne tror att fast fashion kommer att finnas kvar i framtiden, men att det inte finns i lika stor 

utsträckning och att det istället riktar sig till framförallt en yngre kundgrupp. Även här tror hon, i 

likhet med Gunnarsson och Lövenlid, på en stark utveckling av material som gör att slit och släng 

fortfarande kommer finnas kvar, men att plaggen komposteras istället för slängs. 

Återvinningsmöjligheterna kommer förbättras markant, menar Heijne, då tekniken går framåt i hög 

fart.  

Remake 
Schück har en stark tilltro till att många av de stora varumärkena inom en snar framtid kommer att 

arbeta med remake. Troligtvis inte bara, men de kommer se den efterfrågan som finns och 

lönsamheten i att arbeta mer cirkulärt. Detta gör det ännu viktigare för Rave Review att positionera 

sig i modebranschen, inte bara som ett märke som jobbar med remake, utan för sin unika stil och 

mode.   
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5 Analys och diskussion 
 

I följande avsnitt presenteras kopplingen mellan den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet. Analysen utgår från Circular business model canvas men paralleller kommer även dras 

mellan empirin och övriga delar i teorin. 

5.1 Circular business model canvas 
För att besvara studien syfte har den empiriska datan analyserats utifrån den teoretiska 

referensramen, med fokus på modellen Circular business model canvas (CBMC). Det har gjorts för 

att på ett tydligt sätt kunna belysa de möjligheter och utmaningar som finns för att de tillfrågade 

företagen ska kunna bli mer cirkulära. Med hjälp av CBMC konkretiseras vilka delar inom en 

cirkulär ekonomi som företagen idag säger sig arbeta med samt vad som krävs och behöver 

utvecklas i företagens affärsmodeller för att möjliggöra att cirkeln kan slutas. 

Värdeerbjudande 
Samtliga företag som deltagit i studien erbjuder delvis cirkulära produkter eller tjänster. Alla 

företag går att placera under något av de fyra r:en i 4R principen. Studio Heijne och Just Wood går 

under reduce, Beleco och Varié under reuse, Repamera under repair och Rave Review under 

recycle. De bidrar alla till en mer hållbar konsumtion, men de har inte lyckats sluta cirkeln helt. 

Rudenstam menar att det är få som vet vad cirkulär ekonomi egentligen är, och det är ett påstående 

som återkommer under intervjuerna. Lieder och Rashid (2016) menar att begreppet cirkulär 

ekonomi har kommit att användas allt mer i forskningen de senaste åren vilket förhoppningsvis kan 

leda till att övergången av en cirkulär ekonomi förenklas. Det märks, efter studien, att det finns ett 

behov av en tydligare definition.  

 

En intressant aspekt gällande värdeerbjudandet som företagen tar med sig gentemot kund är hur 

pass hållbar deras produkter eller tjänster är. Lewandowski (2016) menar att genom att förlänga 

livslängden på en produkt förhöjs produktens cirkulära värde, detta är något som alla de tillfrågade 

företagen generellt arbetar med. Rave Review återanvänder material, Varié säljer begagnade 

kläder, Studio Heijne skräddarsyr kläder efter kundens önskemål, Just Wood säljer produkter 

gjorda i trä och lägger stor vikt vid att informera kunden om hur hen gör för att vårda de på bästa 
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sätt. Beleco och Repamera erbjuder tjänster som verkar för att förlänga livslängden på olika 

produkter. Repamera lagar kundens redan befintliga kläder och Beleco hyr ut möbler som får ett 

längre liv genom att användas flera gånger. Enligt Cialani, Chisellinia och Ulgiati (2016) gynnas 

inte bara miljön av att företag erbjuder produkter och tjänster som är med hållbara, utan även 

företagen kan göra en ekonomisk vinst på att använda sig av cirkulära metoder som exempelvis 

4R-principen.  

 

Lewandowski (2016) påpekar vikten av att erbjuda sina kunder ett cirkulärt värde vilket går att 

koppla till Belecos planer på att införa en uppförandekod. Rudenstam uttryckte att de idag inte har 

några krav på att möblerna de hyr ut ska vara hållbart producerade, men att de i framtiden planerar 

att införa en uppförandekod för att ställa högre krav på en hållbar produktion och bra materialval. 

Beleco skulle exempelvis kunna använda sig av SVID:s (2018) beskrivning av ekodesign i sin 

uppförandekod och därmed ställa krav på att tillverkarna ser till hela livscykeln för produkten under 

tillverkning. Ett krav skulle även kunna vara att öka mängden modulära produkter. På så sätt skulle 

de delar som går sönder på en produkt bytas ut istället för att hela produkten blir kasserad. 

Kundsegment 
Alla tillfrågade företag tror att de har både miljömedvetna kunder som söker sig till dem för att de 

efterfrågar hållbara produkter eller tjänster och även kunder som köper produkter eller tjänster utan 

att värdera hållbarhet särskilt högt. Några av respondenterna påpekade betydelsen av att rikta sig 

till de kunder som inte redan är “frälsta” och miljömedvetna, för det är där de verkligen kan skapa 

förändring, vilket är en målsättning bland flera av de tillfrågade företagen. Osterwalder och Pigneur 

(2010, s.14) påpekar att det är viktigt att inte bara erbjuda hållbara produkter eller tjänster utan det 

som erbjuds måste också tillmötesgå kundernas krav på utseende och funktion. Velander Gisslén 

menade också att det absolut viktigaste är att skapa bra produkter och tjänster som människor vill 

använda, annars blir de inte hållbara eftersom de inte kommer säljas eller användas. Hon tror också 

på att marknadsföra produkter utifrån dess andra kvaliteter utöver hållbarhet. Velander Gissléns 

uttalande kan kopplas till ekodesign, då det inte bara är viktigt att produkten är hållbar i sig utan 

att den även är åtråvärd för människan (SVID 2018). Det blir viktigt att nå ut personligen till varje 

kund och skapa ett värde i produkten utifrån kundens behov.  
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För att företagen ska kunna nå ut till rätt kunder i större utsträckning blir det viktigt att de 

informerar om “rätt saker” kring sina produkter och tjänster till “rätt kund”. Enligt Lagerman är 

det viktigt att företag utför en målgruppsanalys för att nå ut till sina kunder på rätt sätt. I enlighet 

med Lagerman betonar Henriksen, Richardson och Mehta (2017) vikten av att sätta sig in i den 

målgrupp som avses vilket är den första fasen i designtänkande. Vidare bekräftar de att analysen 

kan ge en bättre förståelse för problemet som ska lösas. Och i till exempel Gillbergs fall, och även 

de andra företagen, kan det vara värdefullt att veta varför kunden väljer att handla hos dem och 

använda deras tjänster, även om han betonar att det inte ska spela roll vilken anledning kunden har 

för att vända sig till dem. 

Kundrelationer 
Enligt Lewandowski (2016, s. 17) är det viktigt att ha en nära relation med sina kunder för att kunna 

utforma en cirkulär affärsmodell. Alla tillfrågade företag är relativt nystartade och har funnits i två-

tre år. Det äldsta företaget, Just Wood, har funnits sedan år 2014. Flera av respondenterna berättar 

att det är först nu som de har börjat lära känna sina kunder på riktigt och vet vad de efterfrågar. 

Lewandowski (2016, s. 17) menar att det är viktigt att anpassa sitt värdeerbjudande för att möta 

efterfrågan från sin målgrupp, vilket många av respondenterna betonar att de gjort.  

 

Idag är det bara Studio Heijne som jobbar med en produkt som produceras på beställning och är 

skräddarsydd för kunden vilket Lewandowski (2016) menar kan stärka företagets kundrelation. 

Rudenstam från Beleco tror att framtidens konsumtion kommer vara mer skräddarsydd och att 

företag kommer bli bättre på att estimera vad och hur mycket som kommer säljas och vad kunderna 

kommer efterfråga. På så sätt kan kundrelationen stärkas samtidigt som onödig produktion kan 

undvikas. Shedroff (2009, s. 253) beskriver även att reducering av material och energiförbrukning 

vid framtagandet av en produkt är att föredra, men att reducera onödiga produkter är minst lika 

viktigt. 

 

Att öka en produkts livslängd är ett grundläggande mål när man ekodesignar en produkt (SVID 

2018). En modulär produkt, där det går att byta ut komponenter efter tycke och smak skulle kunna 

bidra till en förbättrad kundrelation då kunden får en unik produkt, samtidigt som livslängden, för 

hela produkten, förlängs. Det skulle även minimera förbrukningen av råmaterial som Wysokińska 
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(2016) menar alltid är att föredra i utvecklandet av en ny produkt. Att skapa unika produkter utefter 

kundernas önskemål skulle kunna göra kunderna mer trogna varumärket. 

 

Gunnarsson från Just Wood tror att välkända certifieringar och märkningar på hennes produkter 

skulle öka företagets trovärdighet och vara ett bra säljargument vilket även Lewandowski (2016) 

tar upp som ett exempel på hur kundrelationer kan stärkas. Men det är ofta kostsamt för tillverkare 

och producenter att få en certifiering vilket tyvärr kan leda till en inbromsning av övergången till 

en cirkulär ekonomi. Att samarbeta med stora välkända organisationer menar Lewandowski (2016) 

även skulle kunna stärka de tillfrågade företagens trovärdighet samt relation till sina kunder. Som 

Henriksen, Richardson och Mehta (2017) beskriver i fasen ideate att designern, eller i det här fallet 

företagen, kan angripa problemet brett och fritt tänka fram nya idéer på lösningar. Det skulle kunna 

vara en effektiv metod för företagen att hitta nya strategier och samarbetspartners för att stärka 

relationer. 

Kanaler 
Enligt Lewandowski (2016, s. 17) är den största förändringen när det gäller kanaler i en cirkulär 

affärsmodell virtualisering. Alla tillfrågade företag i studien säljer sina produkter och tjänster 

online. De använder sig även av andra kanaler för att kommunicera sitt värdeerbjudande virtuellt. 

Instagram är den kanal som används av flest utöver företagens egna hemsida. Andra kanaler som 

används för att marknadsföra produkter och kommunicera med kunder är Facebook, Twitter, 

Youtube, nyhetsbrev och blogg. Flera av respondenterna tror att det kommer finnas mycket färre 

fysiska butiker i framtiden och att e-handeln kommer växa ytterligare. Andra virtuella kanaler som 

företagen skulle kunna jobba mer med är samarbeten och att synas i andras kanaler. Till exempel 

genom samarbeten med influencers eller samarbete med en organisation. 

 

Större delen av respondenterna har stor tilltro till att nya teknologiska lösningar kommer växa fram 

och underlätta övergången till en cirkulär ekonomi. De virtuella kläderna som Heijne berättade om 

är ett tydligt exempel på hur ett företag kan jobba mer cirkulärt med hjälp av både teknologi och 

olika typer av kanaler. De virtuella kläderna skulle kunna bidra med att reducera användningen av 

material, som Shedroff (2009) beskriver som en viktig del i 4R principen. Det skulle även minska 

energiförbrukningen vid produktion som nu är ett direktiv från Energimyndigheten (2018). 



 43 
 

Företag Instagram Facebook Hemsida  Twitter Youtube Nyhetsbrev Blogg 

Beleco Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Just Wood Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Repamera Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Rave Review Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Varié Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej 

Studio Heijne Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

 

Tabell 4: Översikt av de virtuella kanaler de tillfrågade företagen använder. 

Returneringssystem 
Av de sex företag som intervjuats till studien jobbar tre med någon typ av returneringssystem. 

Beleco jobbar med uthyrning vilket skulle kunna ses som att de ständigt jobbar med ett slags 

returneringssystem. Repamera erbjuder en tjänst som kan ses som en typ av returnering även om 

det inte är av deras egna produkter. Dock möjliggör deras tjänst att kundernas kläder kan användas 

så länge som möjligt. Varié’s affärsidé att sälja second hand är också en typ av returnering då 

kläderna de säljer till största del är begagnade som lämnas till butiken av privatpersoner och 

företag. Resterande företag arbetar inte med ett returneringssystem varken när det gäller returnering 

av produkter för reparation eller för att sälja vidare produkter second hand. 

 

Att införa ett returneringssytem är en potentiell utvecklingsmöjlighet för Rave Review, Just Wood 

och Studio Heijne. För att utveckla en sådan typ av tjänst skulle företagen kunna ta hjälp av 

Stanford-modellens fem olika stadier i designprocessen (Henriksen, Richardson & Mehta 2017). 

Empathize ger företagen möjlighet att förstå sina kunder och deras behov och önskemål för ett 

återtagningssystem, define utgör ramararna från önskemålen, exempelvis om kunderna endast finns 

online eller tvärtom och ideate ger företagen möjlighet att tänka fritt och inte välja en idé för snabbt 

eller strunta i vissa idéer för att de inte anses tillräckligt bra. Tillslut kan företagen då skapa 

prototyper av sina idéer och sedan testa dessa med sina kunder för att se vilket alternativ som 

uppskattades mest och ifall de behöver gå tillbaka i processen för att förbättra något. Om företagen 

kunde ta emot förbrukade produkter i större utsträckning, skulle de möjligen kunna säljas vidare 

second hand eller så skulle materialet kunna användas till något nytt, vilket Shedroff (2009, s. 278) 
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beskriver som positivt då reduceringen av material och att återanvända produkter är två viktiga 

metoder i 4R-principen. SVID (2018) menar att redan i början av produktionen av en produkt bör 

designern fundera på hur den kan återanvändas eller återvinnas när den fullfört sitt syfte.  

Intäktsströmmar 
De flesta av de tillfrågade företagen (Beleco, Studio Heijne, Rave Review och Varié) ligger i en 

högre prisklass och har valt att rikta sig till kunder som ligger i ett premiumsegment. Anledningen 

till att de tar ett högre pris menar Studio Heijne och Rave Review är ett måste för att deras 

tillverkningsprocess är så pass kostsam. Dock kan det diskuteras om kunden ändå är villiga att 

betala ett högre pris för en produkt som de vet är miljövänlig och hållbar? Möjligen ser de valet 

som mer genomtänkt och som något som ska hålla längre vilket i så fall gör att priset på produkten 

utslaget på den tiden den används gör att priset inte känns för högt. Även Varié menar att det lönar 

sig mer att sälja de lite dyrare märkena då det har ett högre andrahandsvärde och oftast en bättre 

kvalitet. Todeschini et. al (2017) är inne på samma spår i sin artikel och menar om man tillverkar 

produkter av bra kvalité från början, som därmed håller längre, ökar andrahandsvärdet och det går 

att tjäna pengar på produkten flera gånger.  

 

Rudenstam menar att Beleco just nu behöver ta ett, för privatpersoner, högt pris för uthyrning av 

möbler men att det i framtiden kommer att förändras. Därför kan uthyrning till en början komma 

att bli en “statusgrej”. Men ju fler konsumenter som vågar testa att hyra istället för att köpa och ju 

fler samarbetspartners som förstår fördelarna med uthyrning, desto mer kommer priset sjunka. 

Vilket kommer leda till att fler väljer att hyra istället för att äga. I detta stadie när en kundgrupp 

tros ändra beteende är det viktigt att återigen se till kundernas behov och önskemål som Henriksen, 

Richardson & Mehta (2017) beskriver i empathize, då företag inte bara kan fortsätta “som de alltid 

gjort” utan en designer måste alltid tänka för vilka de faktiskt skapar ett värde. Idag kommer största 

delen av Belecos intäkter från uthyrning av möbler till företag och events. Att produkterna som 

hyrs ut är ekodesignade blir viktigt då SVID (2018) beskriver hur ekodesign fokuserar på 

produktens livslängd, vilket är till Belecos fördel eftersom de ska kunna tjäna pengar på den över 

en längre tid.  
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Samarbetspartners 
Lagerman tycker samarbeten är viktiga för att möjliggöra cirkulära ekonomier. Ett samarbete skulle 

till exempel kunna innebära att avfall från produktionen i ett företag skulle kunna vara en tillgång 

för ett annat. På så sätt möjliggörs att materialet kan bilda en sluten materialslinga vilket 

Wysokińska (2016) menar är av stor vikt för att kunna spara jordens resurser. Rave Review 

samarbetar bland annat med Emmaus för att få tillgång till material för att sy sina kläder. Varié 

samlar in kläder från privatpersoner och företag som Remake Stockholm Stadsmission och Filippa 

K. Beleco’s samarbetspartners är möbelleverantörerna som tillverkar de möbler som sedan hyrs ut. 

En av Repameras viktigaste samarbetspartner är Postnord då Repameras värdeerbjudande bygger 

på att de kläder som ska lagas levereras per post. Studio Heijnes viktigaste samarbetspartner är 

fabriken där kläderna sys upp. Just Wood har olika samarbetspartners men i huvudsak fokuserar 

de på leverantörer och producenter i Sverige. Alltså är de flesta av företagens samarbetspartners 

knutna till produktionskedjan.  

 

Alla företag arbetar med sina samarbetspartners på olika sätt och har olika behov vilket stärker 

Lagermans tes om att samarbeten är viktiga och måste öka för att en cirkulär ekonomi ska vara 

möjlig. Lewandowski’s studie (2016, s. 18) påpekar just detta, att samarbeten kring exempelvis 

material och transport möjliggör cirkulära aktiviteter i större utsträckning. 

 

En viktig samarbetspartner för företagen är finansiärer och investerare. Gunnarsson, Lövenlid och 

Rudenstam vittnade alla om svårigheten i att få sin affärsmodell värdesatt och således möjligheten 

till investerare. Det kan bero på anledningen som Lieder och Rashid (2016, s. 45) beskriver att 

cirkulär ekonomi är relativt ungt och okänt. Men Rudenstam menar att en förändring pågår där han 

upplever att leverantörer och investerare börjar förstå hur ett företag kan vara lönsamma med en 

cirkulär affärsmodell. Vid vidare analys skulle det kunna vara så att det behövs ett tydligt exempel 

som ett föredöme till de cirkulära affärsmodellerna, då bankerna skulle kunna se det som ett lyckat 

exempel och då våga investera pengar i en affärsmodell som kommer vara lönsam på längre sikt. 
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Aktiviteter 
SVID (2018) beskriver ekodesign som ett tillvägagångssätt för att göra produkter miljövänliga, 

förlänga deras livslängd och göra de redo för ett cirkulärt kretslopp. Trots att det är en viktig del i 

framtagning av en cirkulär produkt visade det sig att det var få som visste vad begreppet ekodesign 

betyder. Många kunde dock beskriva vad begreppet betyder utifrån vad de tror att det innebär. Rave 

Review, Studio Heijne och Just Wood arbetar med design i ett tidigt stadie i sin utvecklingsprocess. 

Flera av företagen skulle kunna maximera användningen av spillmaterial som exempelvis 

Gunnarsson haft planer på att göra tidigare. För att se hur företagens produkter eller tjänster kan 

förbättras ur en miljösynpunkt skulle de kunna använda sig av 4R-principen som beskriver de fyra 

r:en som kan gynna både miljö och bidra till företagets lönsamhet genom minskade kostnader 

(Cialani, Chisellinia & Ulgiati 2016).  

 

Många av respondenterna betonar vikten av att utbilda sina kunder kring deras produkter och 

tjänster. På så sätt tror de kunna nå en beteendeförändring på lång sikt som kan resultera i att 

kunderna konsumerar på ett mer hållbart sätt. Att informera och använda begreppet cirkulär 

ekonomi i sin kommunikation med kunderna kan öka chanserna att lyckas implementera en cirkulär 

ekonomi, då Lieder och Rashid (2016, s. 45) berättar att kännedomen kring begreppet fortfarande 

är låg. 

Nyckelresurser 
De tillfrågade företagen är alla mikroföretag och i de fall där företagen producerar egna produkter 

så är produktionen småskalig. För dessa företag handlar resurser i en cirkulär affärsmodell mycket 

om att använda hållbara material (Lewandowski 2016, s. 17–18). Rave Review producerar sina 

kläder i Borås, Studio Heijne producerar främst i Klaipeda i Litauen men även i Hangzhou i Kina, 

Just Wood har flera olika producenter runt om i Sverige och en i Gdansk i Polen, Repamera lagar 

alla kläder i egen fabrik i Malmö. Att produktionen från dessa företag främst ligger i Sverige eller 

närliggande länder är positivt för att lyckas implementera en cirkulär ekonomi då miljöfarliga 

utsläpp från transport kan minskas (Kalmykova, Sadagopan & Rosado 2018). Varié arbetar främst 

med second handförsäljning och därmed sker ingen nytillverkning av deras kläder utan de levereras 

från privatpersoner och företag. Dock har Varié nyligen lanserat ett litet sortiment med 

nytillverkade produkter från olika företag som alla producerar produkter utifrån en tydlig 
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hållbarhetsprofil vad gäller produktion, material och arbetsvillkor. Varié’s nyckelresurser, precis 

som Rave Review’s, motsvarar en cirkulär affärsmodell i hög grad då de redan utgår från befintliga 

kläder och textilier. Deras sätt att återanvända material talar Wysokińska (2016) om som ett sätt att 

reducera användningen av planetens resurser och är därför en metod att föredra. 

Kostnadsstruktur 
De viktigaste kostnaderna för varje enskild affärsmodell skiljer sig, men de flesta företagen 

producerar produkter av något slag. Därmed är deras största kostnad troligtvis material och 

arbetskraft. Rave Review vittnar om att deras material blir kostsamt då de inte efterfrågar så stora 

volymer. De har även uttryckt att det är svårt att hitta samarbetspartners av den anledningen, så 

ännu tycks det vara svårt att få tillgång till det material som behövs trots att det finns i överflöd. 

De tre företag som inte sysslar med egen produktion, Repamera, Beleco och Varié, har sina största 

kostnader i andra områden. Logistik är viktigt för Repamera och Beleco då det är en stor del av 

deras erbjudande. 

 

Flera av företagen skulle kunna se över möjligheten att tjänstefiera sina produkter. Till exempel 

Rave Review erbjuder en produkt som bygger på exklusivt hantverk och har bland annat på grund 

utav det och brist på material, höga priser på sina plagg. Om de i framtiden möjliggjorde för att 

hyra ut kläderna kan det innebära att de utökar sin kundgrupp som då kan ha större chans att ha råd 

med deras kläder. Möjligen skulle de då även kunna styrka sitt hållbarhetskoncept inom företaget 

med ekodesign. SVID (2018) beskriver just vikten av att produkter har en så lång livslängd som 

möjligt och hur modulära egenskaper kan ha en positiv inverkan på detta. Livslängden på plagget 

och dess förutsättningar att kunna lagas blir därför av stor vikt vid uthyrning. 

Införandefaktorer 
Alla företag som medverkat i studien är mikroföretag och relativt nystartade. Respondenterna 

återkommer ofta till storleken på företaget som en bromskloss, när frågan om vilka förändringar 

som de kan tänka sig göra för att bli mer cirkulära. Dock har alla företag gemensamt att de till viss 

del har arbetat cirkulärt redan från starten av företaget. Det kan ses som en fördel då det, enligt 

Lagerman, kan vara svårare för ett stort företag att ställa om till en cirkulär ekonomi. 
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Lövenlid berättade att det är många som ställer sig positiva till Variés affärsmodell när hon berättar 

om den, men att det är svårt att få folk att investera i den. Hon anser att det kan vara svårt att 

anpassa en cirkulär ekonomi till hur marknadsekonomin ser ut idag. Dock tror både hon och 

Rudenstam att fler kommer bli cirkulära när de ser de pengar som går att tjäna på den nya typen av 

affärsmodell. Detta bekräftar Lieder & Rashid (2016) då de menar att cirkulär ekonomi är ett 

relativt okänt begrepp, som allt fler börjar uppmärksamma vilket tyder på att det kan finnas en 

lönsamhet att hämta i konceptet. På samma sätt skulle troligtvis motivationen öka för företag att 

bli mer cirkulära då kunder förhoppningsvis efterfrågar hållbarhet mer i framtiden. 
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6 Slutsatser 
I det avslutande kapitlet av uppsatsen presenteras slutsatser som dragits utifrån den teoretiska och 

empiriska analysen. Slutsatserna presenteras genom att besvara studiens forskningsfrågor.  

 

1. Vad har de tillfrågade företagen för uppfattning kring cirkulär ekonomi? 

De flesta av respondenterna associerade en cirkulär ekonomi till naturen och ett kretslopp. Många 

av respondenterna tror att det är få som vet vad en cirkulär ekonomi egentligen är, men att många 

ändå hört begreppet någon gång. En del av respondenterna kunde förklara begreppet väldigt 

ingående medan andra var mer främmande inför vad en cirkulär ekonomi är. 

 

Respondenterna ställde sig positiva till cirkulär ekonomi som fenomen och menade att det är en 

modell som de vill sträva efter. Uppfattningen hos respondenterna var överlag att cirkulär ekonomi 

är den enda fungerande ekonomiska modellen i framtiden och att det bara är en tidsfråga innan allt 

fler företag tvingas ställa om. 

 

2. Hur väl anpassad är företagens affärsmodeller till en cirkulär ekonomi? 

Den empiriska datan analyserades utifrån Circular business model canvas (CBMC) som 

tydliggjorde vilka delar i företagens affärsmodeller som behövde utvecklas och anpassas för att 

anses återspegla en cirkulär affärsmodell. Nedan presenteras en översikt av hur väl anpassade de 

sex tillfrågade företagens affärsmodeller är till CBMC. De olika färgerna i figuren representerar 

hur väl företagen är anpassade till de olika delarna av en cirkulär affärsmodell. 

 

Grön: De delar av modellen som är gröna representerar de områden som företagen har lyckats 

anpassa till en cirkulär affärsmodell. 

Orange: De delar av modellen som är orangea representerar de områden som företagen delvis har 

lyckats anpassa till en cirkulär affärsmodell. 

Röd: De delar av modellen som är röda representerar de områden som företagen inte har lyckats 

anpassa till en cirkulär affärsmodell. 
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Figur 5: Översikt av hur väl företagens affärsmodeller är anpassade till Lewandowski’s (2016) modell 

Circular business model canvas (CBMC). 
 

Företagen var väldigt samstämmiga i många frågor vilket kan tyda på att överförbarheten i studien 

är hög trots att de olika företagen jobbar med olika typer av produkter och tjänster. 

Returneringssystem är den del i CBMC som företagen affärsmodeller är minst anpassade till. 

Förutom returneringssystem behöver företagen genomgå de största förändringarna i delarna 

intäktsströmmar, kostnadsstruktur och införandefaktorer för att lyckas implementera en helt 

cirkulär affärsmodell. 

 

Svårigheterna i delen införandefaktorer är framförallt externa då flera av respondenterna vittnar 

om att det är svårt att till exempel få företagslån beviljade av banker eller hitta investerare som 

vågar satsa på en affärsmodell som skiljer sig från den klassiska. En del av respondenterna 

efterfrågar mer långsiktiga politiska beslut som kan underlätta implementeringen av en cirkulär 

affärsmodell. Banker och finansiärers ovilja att satsa på cirkulära affärsmodeller antas bero på 

normer och gamla tankesätt. Att utbilda och sprida kunskap kring cirkulära ekonomier återkommer 

i empirin och teorin som en viktig åtgärd för att bryta de normer som finns både bland konsumenter 

och eventuella samarbetspartners. 
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3. På vilket sätt kan design underlätta implementeringen av en cirkulär affärsmodell? 

Att ekodesigna en produkt är grundläggande för att kunna skapa miljömässigt hållbara produkter 

och tjänster. Dock visade studien att begreppet ekodesign är mycket okänt bland de tillfrågade 

företagen, men att de ibland använder sig av design som metod omedvetet. Ekodesign och 

designtänkande kan med hjälp av den iterativa designprocessen och strävan efter att undersöka 

olika lösningar för problem, hjälpa företag att implementera en cirkulär affärsmodell. Genom ett 

öppet synsätt kan nya kreativa lösningar upptäckas och designtänkande har stor potential som 

verktyg för utveckling av nya affärsmodeller. 

 

Studien har påvisat att det är av stor vikt att hänsyn tas till alla delar inom ett företag för att kunna 

implementera en helt cirkulär affärsmodell. De fem olika stegen i Standford-modellen kan ge en 

vägledning för hur företag kan övervinna de hinder som finns för att bli cirkulära och därmed ta 

strategiska beslut. Genom att ekodesigna produkter och tjänster, tas miljömässigt hållbara beslut 

redan från idéstadiet vilket är avgörande för att kunna leverera ett cirkulärt värdeerbjudande till 

kunderna. Men för att med säkerhet slå fast på vilket sätt design kan underlätta implementeringen 

av en cirkulär affärsmodell krävs dock ytterligare studier där ekodesign och designtänkande 

används i praktiken, vilken denna studie inte undersökt. 

6.1 Teoretiskt bidrag 
Studiens teoretiska bidrag är en förståelse för hur mikroföretag i detaljhandeln kan använda sig av 

Circular business model canvas för att bättre förstå sin verksamhet och vilka förändringar som är 

nödvändiga för att lyckas ställa om till en cirkulär affärsmodell. CBMC som verktyg ger en 

heltäckande bild över ett företags verksamhet, men studien visar att en analys med CBMC som 

verktyg inte blir lika djupgående som önskat. För att skapa en mer detaljerad bild av ett företags 

utvecklingsmöjligheter krävs att varje del i CBMC analyseras närmare var för sig. 

 

Undersökningen visar att vissa delar i CBMC är mer avgörande än andra för att lyckas med 

implementeringen av en cirkulär affärsmodell. Införandefaktorer anses vara den mest avgörande 

aspekten och de externa införandefaktorerna kan vara de hinder som är svårast att bearbeta för ett 

enskilt företag. Bristen på kunskap både hos företag, kunder och samhället i stort, samt svårigheten 

att anpassa en cirkulär affärsmodell till den marknadsekonomi vi lever i idag försvårar 
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implementeringen för företagen. Studien önskar bidra med kunskap som kan minska dessa externa 

hinder och samtidigt öka medvetenheten kring cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. 

Vidare hoppas studien inspirera mikroföretag att använda sig av design som metod för att utveckla 

sina verksamheter och även uppmuntra till samarbeten. Genom samarbeten kan resurser delas, 

företag kan utbyta erfarenheter och på så sätt även bryta ner gamla normer och tankesätt som 

förhindrar utvecklingen av cirkulära affärsmodeller. 

6.2 Förslag på framtida forskning 
För framtida forskning vore det intressant att utföra en fallstudie på något eller några av de 

medverkande företagen i studien. En sådan studie skulle exempelvis kunna studera användningen 

av designtänkande i praktiken för att på så sätt kunna dra säkrare slutsatser kring designtänkandes 

inverkan på implementeringen av en cirkulär affärsmodell. 

 

Den aktuella studien har utförts i ett företagsperspektiv. Det vore därför intressant att genomföra 

en liknande studie utifrån ett kundperspektiv, då samarbetet mellan företag och konsumenter 

ansågs vara en stark bidragande faktor till att företag lyckas implementera en cirkulär affärsmodell. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide företag  
Presentation 

● Vi berättar vad syftet med studien är 
● Vi frågar om anonymitet och publicering i Diva 
● Vi frågar om det är okej att spela in intervjun 

 
Bakgrund 

● Berätta kort om dig själv. 
- Din roll i företaget, din position och dina arbetsuppgifter 
- Kan du ge en introduktion till företaget och dess verksamhetsområden? 

 
Begrepp. Vad har du för uppfattning kring begreppet...? 

● Hållbarhet 
● Cirkulär ekonomi 
● Ekodesign 

 
Hållbarhet och hållbar konsumtion 

● Upplever du att det finns en efterfrågan eller några förväntningar från era kunder när det 
gäller hållbarhet? 

● Har ert arbete med hållbarhet sett likadant ut från starten (när ni grundades)? 
- Om inte, hur har arbetet förändrats och utvecklats genom åren? 

● Hur tror du att vi kommer konsumera i framtiden? 
 
Affärsmodell 

● Är er affärsmodell ett svar på cirkulär ekonomi och i så fall hur? 
● Vad ser ni för fördelar/vinster med att ha en cirkulär affärsmodell? 
● Vad finns det för risker förknippade med att vara cirkulära? 

- Hur gör ni för att tackla dessa? 
 
Design 

● På vilket sätt arbetar ni med design i ert företag? 
● Anser du att design är en viktig del i er affärsmodell? 

 
Reuse 

● Vad finns det för utmaningar med återanvändning av produkter? 
● Hur väljer ni ut de produkter som ni säljer/hyr ut, har ni några krav på att de ska vara 

hållbart producerade eller liknande? 
● Vad händer med de produkter som går sönder eller slits ut? 
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Reduse 
● På vilket sätt jobbar ni med reducering av material och andra resurser? 
● Existerar spill? 
● Hur utförs transporter? 

 
Remake/recycling 

● På vilket sätt jobbar ni med återbruk/återvinning? 
● Vad finns det för utmaningar med att jobba med återbruk/återvinning? 

 
Repair 

● Vad finns det för utmaningar med er verksamhet? 
● Finns det kläder ni inte kan laga? 

 
Framtiden - Mål/utveckling 

● Vad tror du om framtiden i din bransch? 
- Hur behöver organisationer anpassa sig för framtiden? 

● Har du/ni några hållbarhetsmål framöver? 
- Hur ska ni göra för att uppnå de? 

 
Allmänna/avslutande frågor 

● Tycker du att vi har glömt någon viktig fråga kopplad till ämnet? 
● Vet du någon annan person eller företag som vi borde prata med till studien? 
● Är det okej om vi återkommer för förtydligande vid oklarheter? 
● Vill du ta del av transkriberingen eller den färdiga uppsatsen? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide experter 
Presentation 

● Vi berättar vad syftet med studien är 
● Vi frågar om anonymitet och publicering i Diva 
● Vi frågar om det är okej att spela in intervjun 

 
Bakgrund 

● Berätta kort om dig själv. 
- Din yrkesroll och dina arbetsuppgifter 
- Om företaget du jobbar på 
- Din bakgrund och utbildning. Hur lång erfarenhet? 

 
Begrepp. Vad har du för uppfattning kring begreppet...? 

● Hållbarhet 
● Cirkulär ekonomi 
● Ekodesign 

 
Hållbarhet och hållbar konsumtion 

● Hur tror du att vi kommer konsumera i framtiden? 
● Tror du att det går att påverka konsumenter mot att konsumera mer hållbart? 

- I så fall på vilket sätt? 
 

Affärsmodeller 
● Hur kan ett företag gå tillväga för att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell? 
● Vilka utmaningar och möjligheter ser du för företag som vill jobba mer cirkulärt? 
● Hur kan man motivera företag till att bli cirkulära? (Förutom att det är hållbart=. 

 
Design 

● Vad tror du att design har för betydelse för företags möjligheter att skapa cirkulära 
produkter och tjänster? 

● Vad bör företag tänka på när de designar sina produkter och tjänster utifrån ett cirkulärt 
tänk? Tex. gällande material och funktion. 

 
Ekonomi 

● Hur kan företag nå lönsamhet när de ställer om till en cirkulär ekonomi? 
● Finns de några ekonomiska hinder för företag som vill bli cirkulära? 

 
Framtiden - Mål/utveckling 

● Vad har du/ni för mål med din/er verksamhet/företag? 
● Hur tror du framtiden ser ut utifrån temat cirkulära affärsmodeller? 
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Allmänna/avslutande frågor 
● Tycker du att vi har glömt någon viktig fråga kopplad till ämnet? 
● Vet du någon annan person eller företag som vi borde prata med till studien? 
● Är det okej om vi återkommer för förtydligande vid oklarheter? 
● Vill du ta del av transkriberingen eller den färdiga uppsatsen? 

 

 

 

 


