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Abstrakt 
Detta examensarbete är baserat på den projektrapport som uppkommit på basis av de 
marknadsundersökningar jag gjort för Botnia-Atlantica projektet Circular Economy – A 
Game Changer for the Wood Building Industry (CE Wood). Projektet pågår åren 2018–
2020 och dess huvudsyfte är att undersöka och kartlägga intresset för cirkulär ekonomi 
bland små och medelstora träbyggnadsföretag inom Österbotten, Syd-Österbotten och 
Västerbotten i Sverige. 
 
Examensarbetet beskriver teorin bakom cirkulär ekonomi och har som syfte att undersöka 
hur träbyggnadsföretag uppfattar cirkulär ekonomi, hållbarhet, returnering och 
samarbete mellan företag i nuläget. Arbetet ger en inblick i hur cirkulär ekonomi kunde 
tillämpas bland träbyggnadsföretagen.  
 
Resultatet av marknadsundersökningen fungerar som en bas för fortsatta fältstudier inom 
projektet CE Wood under våren 2019. Det ger också en god grund för fortsatt arbete inom 
projektet. Resultat kom fram genom en kvalitativ undersökningsmetod där totalt nitton 
olika företag inom träbyggnadsbranschen intervjuades. 
 
Marknadsundersökningens resultat visar att det finns intresse för cirkulär ekonomi bland 
träbyggnadsföretagen men att det krävs utbildning inom ämnet för både företagen och 
deras personal samt för studerande.  
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Tiivistelmä 

Tämä opinnäytetyö perustuu markkinatutkimukseen, joka tehtiin Botnia-Atlantican 
projektille Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry. Projekti 
kestää tammikuusta 2018 joulukuuhun 2020. Sen päätavoite on tutkia ja kartoittaa pieniä 
ja keskikokoisia yrityksiä Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla sekä Västerbottenin läänissä 
Ruotsissa ja selvittää heidän kiinnostustaan koskien kiertotaloutta. 
 
Opinnäytetyö kuvailee kiertotalouden teoriaa ja tutkii kuinka yritykset kokevat 
kiertotalouden, kestävyyden, palauttamisen sekä yhteistyön. 
 
Markkinatutkimuksen tulos käytetään perustana jatkotutkimuksille projektissa kevään 
2019 aikana. Markkinatutkimuksen tulos saatiin haastatteluiden avulla, 19 eri yrityksen 
kanssa, jotka toimivat puurakentamisen alalla. Vaasan alueella haastateltiin yhdeksää eri 
yritystä ja Uumajan alueella haastateltiin kymmentä eri yritystä.  
 
Markkinatutkimuksen tulos kertoo, että yritykset ovat kiinnostuneita kiertotaloudesta, 
mutta on vielä tarvetta opettaa yrityksiä ja heidän työntekijöitään, sekä opiskelijoita, siitä 
mitä kiertotalous on ja kuinka sitä voidaan soveltaa. 
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Abstract 
This thesis is based on the project report that I made for the Botnia-Atlantica project 
Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry. The project began in 
January of 2018 and continues until December 2020. Its main purpose is to examine and 
investigate the interest for circular economy among small and medium-sized businesses 
in Ostrobothnia, South-Ostrobothnia and Västerbotten in Sweden.  
 
This thesis begins by introducing the theory behind circular economy and aims to 
investigate how companies comprehend circular economy, sustainability, returning of 
used products and cooperation with other companies. This thesis shows how circular 
economy could be applied among wood building companies.  
 
The result was gathered by doing nineteen interviews with companies in the wood 
building industry. Nine of the participants were located in the Vaasa region and ten of the 
participants were located in the Umeå region. The result of the market analysis will be used 
as a basis for further investigation in the project during the spring of 2019. 
 
The result of the market analysis shows that there is still need for more information and 
education about circular economy. Companies are interested in the topic but need more 
real-life examples in order to be able to implement circular economy in their way of 
working. 
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1 Inledning 

Detta examensarbete baserar sig på den marknadsundersökning och projektrapport 

jag gjort för Botnia-Atlantica projektet Circular Economy Wood – A Game Changer 

for the Wood Building Industry. Projektet pågår under åren 2018–2020 och 

marknadsundersökningen utfördes i Vasaregionen i Finland och Umeåregionen i 

Sverige under vintern 2018/2019. Projektets huvudsyfte är att undersöka och 

kartlägga hurudan kunskap och intresse det finns för cirkulär ekonomi bland små 

och medelstora företag inom träbyggnadsbranschen i ovannämnda regioner. 

Samtidigt som konkurrenskraften kan stärkas och nya cirkulära nätverk kan skapas. 

(CE Wood, 2018) 

Projektet är indelat i fem olika arbetsmoment med skilda delmål men likadana 

förfaranden. Som övergripande mål vill projektet kunna stöda företag i regionerna 

vid en övergång till cirkulär ekonomi utan att konkurrenskraften försämras. Eftersom 

det geografiska området är stort kan man med hjälp av projektet skapa en plattform 

för samarbete och nya lösningar för företagen som gynnar både företagen och deras 

kunder. (Botnia Atlantica, 2018, CE Wood, 2018) 

Läsaren kommer att få ta del av teorin bakom cirkulär ekonomi och få en inblick och 

förståelse för hållbara affärsmodeller som är av nytta när man arbetar med cirkulär 

ekonomi. Projektet kommer att presenteras längre fram i arbetet för att det ska vara 

lättare för läsaren att ta del av examensarbetet och förstå dess syfte.  

1.1 Vad är cirkulär ekonomi? 

I korthet handlar cirkulär ekonomi om att återtillverka en existerande produkt för till 

exempel ett nytt syfte, istället för att använda resurser till att skapa något nytt av 

råmaterial. Inom projektet kommer man att vilja se ifall det finns ett intresse för 

företag inom träbyggnadsbranschen att satsa på cirkulär ekonomi. Längre fram i 

examensarbetet finns det en mer ingående förklaring vad cirkulär ekonomi är och 

dess bakgrund.  

Som exempel på ett företag som tillämpar cirkulär ekonomi i dagens läge kan man 

nämna det finländska företaget Martela som erbjuder sina kunder olika typer av 

lösningar för kontorsutrymmen, genom möjligheten att byta ut kontorsmöbler enligt 
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företagets behov. Martela säljer en komplett lösning till kunden enligt hens behov 

och vartefter behovet förändras, kan Martela ändra på utbudet. När kunden behöver 

nya kontorsmöbler som bättre passar deras behov, köper Martela tillbaka dem och 

använder dem till andra lösningar eller säljer kontorsmöblerna vidare i sin outlet-

butik. (Martela, 2018) 

Trots att man i korthet kan anse att cirkulär ekonomi handlar om återanvändning av 

existerande råvaror eller material, så finns det därtill en bredare och djupare 

uppfattning om den cirkulära ekonomin och dess nytta för samhället. Enligt Frick 

och Hedenmark kan den cirkulära ekonomin ge en grund för ett flertal möjligheter 

för nytänkande inom många olika branscher. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 10) 

Figur 1 illustrerar skillnaden mellan den linjära ekonomin jämfört med den cirkulära 

ekonomin. Den linjära ekonomin använder råmaterial till en produkt, produkten säljs 

till kunden, kunden använder produkten och produkten slängs när produkten tjänat 

sitt syfte. Den cirkulära ekonomin använder råmaterialet till en produkt och 

produkten tillverkas så att den kan enklare repareras och återtillverkas. På så vis 

kan man använda produkten längre och minska eller till och med undvika avfall. 

(Government of the Netherlands, u.d.; Miljöministeriet, 2018) 

 

Figur 1. Skillnaden mellan den linjära och cirkulära ekonomin. Bilden är lånad från 
www.government.nl 
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En övergång till cirkulär ekonomi stöds också av Europeiska kommissionen. År 2015 

har kommissionen publicerat en handlingsplan för hur man kan underlätta Europas 

övergång till cirkulär ekonomi. Samtidigt som man vill stärka företagens 

konkurrenskraft, vill man främja hållbar ekonomisk tillväxt och öka mängden 

arbetsplatser. Planen omfattar flera olika mätinstrument för att övergå från en linjär 

ekonomi till en cirkulär ekonomi. Därtill finns det fokus på fem olika områden där 

man vill snabba upp takten på övergången till cirkulär ekonomi i respektive områdes 

värdekedjor. Värdekedjorna är användning av kritiskt råmaterial, bioavfall, plast, 

konstruktion och rivning, biomassa och bio-baserade material. Planen värdesätter 

därtill samarbete mellan medlemsländer, regioner, kommuner, företag, 

forskningsenheter, invånare och andra intressenter involverade i cirkulär ekonomi. 

(European Commission, 2018) 

1.2 Examensarbetets struktur och avgränsning 

Examensarbetet kommer till stor del att redogöra för delar av det resultat som kom 

ur den marknadsundersökning som skribenten utfört för projektet. Projektrapporten 

finns i sin helhet som en bilaga till detta examensarbete. Marknadsundersökningen 

omfattar totalt nitton intervjuer gjorda med olika företag inom träbyggnadsbranschen 

i Vasaregionen i Finland och Umeåregionen i Sverige. Resultatet som presenteras 

i examensarbetet fokuserar på de svar som samlades in gällande cirkulär ekonomi, 

hållbarhet, samarbete mellan företag samt returnering av produkter.  

Kapitel 3 beskriver cirkulär ekonomi, nationella och internationella aktörer som kan 

fungera som exempel för företag på hur cirkulär ekonomi kunde anammas. Därtill 

innehåller kapitel 3.3 en beskrivning på hållbara affärsmodeller eftersom cirkulär 

ekonomi är en affärsmodell som företag kan arbeta enligt.  

1.3 Syfte och problemformulering 

I följande stycke kommer frågeställningarna för examensarbetet att presenteras 

närmare. Uppdragsgivaren för detta examensarbetet är Yrkeshögskolan Novia. 

Som handledare har skribenten haft Stefan Pellfolk från Yrkeshögskolan Novia. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur företag inom 

träbyggnadsbranschen i Vasaregionen och Umeåregionen i Sverige arbetar idag 

gällande cirkulär ekonomi, hållbarhet, samarbete samt företagens möjlighet att ta 
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emot returnerade produkter för återtillverkning. Därtill vill man undersöka om det 

finns ett intresse för att övergå till cirkulär ekonomi bland de företag som valdes till 

undersökningen i ovannämnda regioner.  

Frågeställning:  

1. Tillämpar de valda företagen i Vasaregionen och Umeåregionen inom 

träbyggnadsbranschen cirkulär ekonomi?  

2. På vilket sätt kunde man tillämpa eller öka den cirkulära ekonomin inom 

träbyggnadsbranschen i Vasaregionen och Umeåregionen?  

3. Hur hanterar företag restmaterial i dagens läge och har de möjligheten att ta 

emot produkter i retur?   

1.4 Projektrapportens struktur och avgränsning 

I detta stycke kommer skribenten att förklara tydligare vad projektrapporten har för 

syfte till projektet Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building 

Industry (CE Wood). CE Wood är ett av de många projekt som Botnia-Atlantica 

finansierar och understöder under projektperioden 2014–2020. Botnia-Atlantica är 

ett EU-program som har i uppgift att stärka samarbetet i området, det vill säga 

Nordland i Norge, Västerbotten i Sverige och Österbotten, Mellan-Österbotten och 

Syd-Österbotten i Finland. Botnia-Atlantica finansierar projekt inom innovation, 

näringsliv, miljö och transport i de ovannämnda regionerna. (Botnia Atlantica, 2018) 
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Figur 2. Karta över hela Botnia-Atlantica området. Lånad från www.botnia-atlantica.eu 

 

Fler faktorer påverkade hur respondenterna valdes ut. Projektet fokuserar på små 

och medelstora företag (SME-företag) inom träbyggnadsbranschen i de 

ovannämnda regionerna i Finland och Sverige. Eftersom det geografiska området 

var så pass stort, valde man att avgränsa området till Kvarkenregionen, närmare 

bestämt Umeå- och Vasaregionen. (Umeåregionen, 2018; Vasa stad, 2018) 

Regionerna påminner om varandra både i förhållande till invånare och area. 

(Kvarkenrådet, 2018) 

Tabell 1. Jämförelse av regionerna.  

 Umeåregionen Vasaregionen 

Antal invånare 202 000 personer 113 747 personer 

Antal kommuner 7 kommuner 7 kommuner 
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Därefter valdes respondenterna ut på basis av företagsstorlek, antal anställda och 

angiven näringsgrensindelning (SNI-kod). Man har använt sig av Eurostats 

definition på små och medelstora företag eftersom definitionen används i både 

Finland och Sverige och därmed är den ett motiverat val. Nedan finns definitionen 

förklarad tydligare per företagsstorlek. (Statistikcentralen, 2018) 

EU:s definition är följande; 

o Mikroföretag; färre än 10 anställda eller omsättning mindre än 2 miljoner 

euro. 

o Småföretag; 10–49 anställda eller omsättning mindre än 10 miljoner euro. 

o Medelstora företag; 50–249 anställda eller omsättning högst 50 miljoner 

euro. (OECD, 2005) 

SNI-koden beskriver till vilken näringsgren företaget hör. Totalt 14 SNI-koder har 

använts för att definiera deltagande företag. De SNI-koder som använts är knutna 

till trä, träbyggnad och träförädling av olika slag, såsom hyvlerier, tillverkare av 

träfönster, trädörrar, träförpackningar och trähus. SNI-koderna är desamma i 

Finland och Sverige och var därför ett lämpligt verktyg att använda sig av eftersom 

företagen valdes med samma kriterier. (Statistikcentralen, 2018, CE Wood, 2018) 

SNI-koderna kan förklaras antingen med 2-, 3-, 4- eller 5-siffror. De två och tre första 

talen i SNI-koden visar till vilken huvudgrupp koden hör. När SNI-koden är 4- eller 

5-siffrig är den mer specifik i sin förklaring av indelning. Från Statistikcentralen i 

Finland och Statistiska centralbyrån i Sverige har man fått fram data gällande den 

eller de SNI-koder som företagen angett i samband med registrering i 

företagsregistret. För att klassindela företagen valde man att ta fram statistik från 

statistikcentraler och andra databaser med hjälp av följande SNI-koder som 

beskriver träbyggnadsbranschen; 

(Statistiska centralbyrån, 2018; Ekonomifakta, 2018) 

• 16100 Sågning och hyvling av 
trä 

• 16101 Sågning av trä 

• 16102 Hyvling av trä 

• 16210 Tillverkning av faner 
och träbaserade skivor 
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• 16231 Tillverkning av 
monteringsfärdiga trähus 

• 16232 Tillverkning av dörrar av 
trä 

• 16233 Tillverkning av fönster 
av trä 

• 16239 Tillverkning av övriga 
byggnads- och 
inredningssnickerier 

• 16240 Träförpacknings-
tillverkning 

• 3102 Tillverkning av 
köksmöbler och 
köksinredningar 

• 31090 Tillverkning av andra 
möbler 

• 41200 Byggande av 
bostadshus och andra 
byggnader 

• 43320 Byggnadssnickeri-
arbeten 

 
• 71123 Konstruktionstekniska 

tjänster 

 

I tabell 2 ser man det totala antalet SME-företag per vald SNI-kod i Österbotten, 

Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten samt hela Finland. Företag har själva 

angett SNI-kod och därför kan det i verkligheten finnas skillnader mellan data och 

vad företagen har för huvudsaklig sysselsättning i dagens läge. Totalt arbetar det 

18 252 anställda inom SNI-kod 16xxx, tillverkare av trävaror. Möbelindustrin med 

SNI-kod 31xxx har totalt 5909 anställda i Finland. Sammanlagt 60 019 anställda 

arbetar med byggentreprenörskap, det vill säga SNI-kod 41xxx. Slutligen visar 

tabellen att det finns 86 013 anställda inom SNI-kod 43xxx, det vill säga 

specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer. (Finlands officiella statistik 

(FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation], 2018).  

I tabellerna 2 och 3 är SNI-koderna angivna med 2 siffror och specificeringen är 

angiven med bokstaven ’x’. 
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Tabell 2. Antal anställda per SNI-kod i Österbotten, Mellersta Österbotten, Syd-Österbotten 
samt hela Finland. (Statistikcentralen, 2018) 

Bransch / SNI-kod Antal företag per 

bransch i 

Österbotten, 

Mellersta 

Österbotten och 

Syd-Österbotten år 

2017 

Antal 

anställda i 

branschen i 

Österbotten, 

Mellersta 

Österbotten 

och Syd-

Österbotten 

år 2017 

Antal 

företag 

per 

bransch 

i Finland 

år 2017 

Antal 

anställda i 

branschen 

i Finland år 

2017 

16xxx Tillverkare av varor 

i trä 

319 2187  1925 18252 

31xxx möbelindustri 147 740 886 5909 

41xxx byggentreprenörer 1408 3601  18135 60019 

43xxx specialiserade 

bygg- och 

anläggningsentreprenörer 

2236 6306 22588 86013 

Totalt 4110 12834  43534 170193 

 

I tabell 3 ses antalet anställda per valda SNI-koder i Västerbotten och hela Sverige. 

SNI-koden som börjar med 16 omfattar företag som tillverkar varor i trä. 

Möbelindustrin betecknas med SNI-kod 31xxx och innefattar bland annat tillverkning 

av köksmöbler, kontorsmöbler och andra möbler. Byggentreprenörer eller byggande 

av hus hör till SNI-kod 41xxx medan specialiserade bygg- och 

anläggningsentreprenörer hör till SNI-kod 43xxx. Företag med SNI-kod 43xxx kan 

till exempel syssla med golv- och väggbeläggningsarbeten, rivning eller 

slutbehandling av byggnader. 
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Tabell 3. Antal anställda per bransch i Västerbotten och hela Sverige. (Statistiska 
centralbyrån, 2018) 

Bransch / SNI-kod Antal företag 
per bransch 
Västerbotten år 
2018 

Antal 
anställda i 
branschen i 
Västerbotten 
år 2018 

Antal 
företag 
per 
bransch i 
Sverige 
år 2018 

Antal 
anställda i 
branschen i 
Sverige år 
2018 

16xxx Tillverkare av varor 
i trä 

198 1821 4664 26993  

31xxx möbelindustri 51 233  2202 12253 

41xxx byggentreprenörer 439 1696  23016 89477  

43xxx specialiserade 
bygg- och 
anläggningsentreprenörer 

1811 6021  75446 215763  

Totalt 2499 9771  105328 344486  

 

Därefter begränsades sökningen till SME-företag i Umeå- eller Vasaregionen. En 

matris sammanställdes i vilken man gjorde en grövre indelning av de olika nischerna 

och företagsstorlekarna. I Finland har branschorganisationen Puutuoteteollisuus en 

indelning av nischerna inom träbyggnad, medan Trä- och möbelföretag (TMF) har 

en egen indelning. Branschindelningarna är lika varandra med endast små 

skillnader, men för att få en enhällig indelning gjorde projektet en sammanställning 

av indelningarna som användas i marknadsundersökningen. I tabell 4 ses både den 

finländska och den svenska indelningen och i tabell 5 presenteras indelning som 

projektet sammanställde. 
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Tabell 4. Branschindelningen enligt Puutuoteteollisuus och TMF. 

Branschindelning enligt 
Puutuoteteollisuus 

Branschindelning enligt TMF 

Trähus; småhus, trähöghus, CLT, 

limträskivor 

Trähus; småhus, flerbostadshus, 

fritidshus, fristående 

garagekonstruktioner 

Stockhus Trägolv; lamell-, faner-, massiva 

trägolv 

Sågade och hyvlade produkter; 

bärande del av byggnad, hölje, 

ytterskikt 

Träskivor; spånskivor, MDF-skivor, 

plywood, träfiberskivor 

Träskivor; fanerskivor Trappor 

Snickeri; fönster, dörrar, trappor, 

möbler, parkett, förpackningar 

Möbler 

Förpackningar; lastpallar, trälådor Kök och Bad; kök och badrum för 

småhus, objekt och konsumenter 

Behandlade träprodukter; 

tryckimpregnerat trä 

Fönster; träfönster, 

träalumininumfönster 

ThermoWood; värmebehandlade 

träprodukter för inom- och 

utomhusbruk 

Dörrar; ytterdörrar, innerdörrar, 

institutionsdörrar 

Trappor Specialinredningar; båtar, inredning för 

offentliga miljöer, t.ex. sjukhus, butiker, 

restauranger, hotell 
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Tabell 5. Projektets branschindelning. (Källman, 2019). 

Stockhus 

Trähus 

Sågade och hyvlade produkter; värmebehandlade, tryckimpregnerade samt 

ThermoWood 

Träskivor; träfiberskivor, MDF-skivor, spånskivor, CLT, fanerskivor och plywood 

Snickeri- och träbyggnadssnickeriprodukter; möbler, fönster, dörrar, parkett, 

trägolv, specialinredningar, kök, badrum 

Förpackningar; lastpallar, trälådor 

Trappor 

Någon annan, vilken? 
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2 Val av undersökningsmetod 

I detta kapitel kommer valet av undersökningsmetod att beskrivas och motiveras. 

Det finns två olika undersökningsmetoder som är de mest lämpliga för 

examensarbeten, antingen en kvantitativ eller en kvalitativ metod. I detta 

examensarbete har man valt att använda sig av den kvalitativa metoden, eftersom 

den anses mer lämplig för arbetet. För detta arbete har man valt att intervjua 

anställda vid olika företag i Umeåregionen och Vasaregionen inom 

träbyggnadsbranschen för att få en verklig uppfattning om företagens åsikt om 

tillämpning av cirkulär ekonomi.  

2.1 Kvalitativ metod 

För examensarbetet har skribenten valt att i främsta hand använda sig av en 

kvalitativ metod, eftersom målet är att undersöka det valda ämnet genom bland 

annat intervjuer med aktörer i branschen.  

I sin enkelhet kan man förklara att den kvalitativa metoden handlar om saker man 

kan beskriva med ord. Enligt Eliasson är de kvalitativa metoderna bra för situationer 

där man inte kan komma åt företeelser med de kvantitativa metoderna. Fördelen 

med den kvalitativa metoden är dess flexibilitet och möjligheten att kombinera den 

kvalitativa metoden med den kvantitativa. (Eliasson, 2013, ss. 21-27) 

Därtill baserar sig den kvalitativa metoden på att undersöka något djupare, med ett 

mindre antal respondenter än vad man skulle använda sig av i en kvantitativ metod. 

För kvalitativa metoder är de vanligaste två metoderna inom samhällsvetenskapen 

observationer och intervjuer. Genom att intervjua ett flertal respondenter inom 

träbyggnadsbranschen kan man få fram ett verkligt underlag för huruvida det finns 

intresse för och kunskap om cirkulär ekonomi. (Eliasson, 2013, ss. 21-27) 

2.2 Kvantitativ metod 

I motsats till den kvalitativa metoden handlar den kvantitativa metoden om att skriva 

om något som bäst kan beskrivas med siffror och tabeller, istället för med ord. Det 

kan vara fråga om en undersökning av stort omfång respondenter kan vara 

utspridda över stora geografiska områden. I och med att man vill få fram ett generellt 

resultat, där majoriteten av människorna är representerade, kan det vara mer 
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kostnadseffektivt att välja sig av den kvantitativa metoden framom den kvalitativa, 

eftersom man kan sända ut hundratals enkäter elektroniskt utan kostnad.  (Eliasson, 

2013, ss. 21, 28-30) 

Den kvantitativa metoden är lämplig i sådana fall där man behöver undersöka en 

stor massa, t.ex. en stor mängd enkätsvar. Med den kvantitativa metoden får man 

fram en mer generell uppfattning om det som undersöks, men inte en djupare 

inblick. (Eliasson, 2013, ss. 28-30) 

Det finns också olika tips som man kan ha nytta av när man ska sammanställa frågor 

till både en intervjuguide och en enkät. I en intervjuguide kan det vara bra att 

gruppera frågorna enligt tema eller rubrik så att det ska vara så logiskt som möjligt 

för respondenten att besvara frågorna. Utöver en tydlig indelning av frågorna enligt 

till exempel ett specifikt tema, så bör man komma ihåg att vara konsekvent med de 

symboler och ordval som man väljer att använda sig av.  (Persson, 2016, ss. 170-

184) 

2.3 Reliabilitet  

Enligt Eliasson är det av stor vikt att genomföra en undersökning så noggrant och 

utförligt som möjligt för att undvika situationer där man som skribent kan hamna ut 

för kritik. Kritiken kan uppstå genom att man har gjort en undersökning och ett arbete 

som inte är tillräckligt trovärdigt och detta vill man givetvis undvika. Det finns två 

olika begrepp som är bra att komma ihåg när denna typ av arbete görs och dessa 

begrepp är reliabilitet och validitet.  (Eliasson, 2013, s. 14) 

Reliabiliteten kommer ur hur trovärdigt ett resultat är. Efter att en undersökning blivit 

gjord och man nått ett resultat, bör man kunna få fram samma resultat genom en 

likadan undersökning för att reliabiliteten ska anses vara hög. Om resultatet inte är 

det samma varje gång, anses undersökningen ha låg reliabilitet. Detta förutsätter 

dock att undersökningen gjorts exakt likadant vid samtliga tillfällen. För att kunna nå 

hög reliabilitet är det viktigt att utföra en undersökning med största noggrannhet och 

bearbeta resultaten korrekt. (Eliasson, 2013, s. 14) 

Om man utför en kvalitativ undersökning bör man se till att resultat eller svar tolkas 

på korrekt sätt, så det inte blir fråga om en subjektiv bedömning av det som fåtts 

fram. Eliasson skriver om några olika sätt man kan ha i åtanke när man ska göra en 
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undersökning för att reliabiliteten ska vara så hög som möjligt. Bland annat kan man 

plocka fram olika variabler som följer med under hela undersökningen, till exempel 

vid en intervju upprepa eller återkomma till samma begrepp flera gånger för att öka 

trovärdigheten. (Eliasson, 2013, ss. 15-16) 

2.4 Validitet 

När man ska påbörja denna typ av undersökning eller examensarbete inleder man 

ofta med att söka fram ett ämne eller delområde som man vill undersöka. Efter att 

man sammanställt en teoretisk grund, övergår man till att formulera syftet med 

undersökningen. Vartefter att arbetet framskrider söker man svar på de 

frågeställningar man har ställt upp. Tanken bakom validitet är följande; har man 

undersökt det som man tänkt undersöka? Kan man anta att undersökningen är 

giltig? (Eliasson, 2013, s. 16) 

För att kunna uppnå en hög validitet måste också reliabiliteten vara hög. Enligt 

Eliasson kan validiteten aldrig vara högre än reliabiliteten. Därför är det viktigt att 

komma ihåg att använda sig av de mest passande metoderna för att få svar på sina 

frågeställningar. Om man har valt den mest passande metoden för undersökningen, 

borde man få fram svar på de frågeställningar man ställt upp och det leder till att 

reliabiliteten blir hög för undersökningen och därmed också validiteten. (Eliasson, 

2013, ss. 16-17) 
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3 Cirkulär ekonomi 

I kapitel 3 kommer cirkulär ekonomi att beskrivas djupare än hittills, så att läsaren 

ska få en så bra förståelse för begreppet som möjligt. Kapitlet inleds med en inblick 

i varifrån den cirkulära ekonomin har sitt ursprung, därefter nämns några aktörer 

som idag aktivt arbetar med cirkulär ekonomi och slutligen beskrivs det vilka 

möjligheter den cirkulära ekonomin kan bidra med. Läsaren kommer också att få en 

inblick i vad hållbara affärsmodeller innebär och handlar om.  

3.1 Den cirkulära ekonomins bakgrund 

Enligt Frick och Hedenmark (2016) har begreppet cirkulär ekonomi funnits redan 

länge, men det är inte förrän på senare tid som man blivit alltmer intresserad av 

ämnet i sig och vad det egentligen innebär. Redan år 1976 gavs arkitekten Stahel 

och Genevieve Reday i uppdrag av den europeiska kommissionen att undersöka 

möjligheten att använda energi på ett mer effektivt sätt inom industriell produktion. 

Behovet för rapporten kom ur det faktum att det några år tidigare hade skett en 

oljekris som lett till högre priser och därför ville kommissionen se om det fanns andra 

sätt att arbeta inom produktionsbranschen och om man kunde förändra arbetssätt 

för att bli mer lönsam. I rapporten som Stahel och Reday gjorde var resultatet det 

att man förbrukade mer resurser till själva utvinningen av råvaran än till 

produktionen. Därav fick rapporten sitt namn ”Att ersätta energi med arbetskraft”. 

(Frick & Hedenmark, 2016, ss. 11-13) 

Det är ur den rapporten som Stahel fortsatte att fundera över och undersöka hur 

man kunde förlänga varors livslängd för att minska på behovet att kontinuerligt 

tillverka nya varor. Det var år 1982 som Stahel kom fram till en lösning som han 

kallade ”The self-repleneshing system”. Översatt till svenska brukar man använda 

följande begrepp; ett självpåfyllande system. Lösningen bestod av fyra olika steg för 

en vara. Det första steget var att återanvända, det andra att reparera, det tredje var 

att rekonditionera och slutligen återvinna. Genom denna lösningen ville Stahel visa 

hur man skulle kunna använda sig av resurser på ett cirkulärt sätt för att skapa ett 

hållbart samhälle.  (Frick & Hedenmark, 2016, s. 12) 
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Figur 3. Ett självpåfyllande system. 

 

Figur 3 är en tolkning av det system som Stahel sammanställde och som finns 

beskriven ovan. Bilden är fri tolkning av det så kallade the self-replenishing system 

och är med i examensarbetet för att så beskrivande som möjligt förklara hur Stahel 

tänkte sig att systemet skulle se ut och fungera. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 12) 

Det finns tre olika punkter som Frick och Hedenmark presenterar i sin bok på basis 

av Stahels lösning. Det första är den att man kan minska behovet av nya varor 

genom att förlänga de existerande varornas livslängd. Därtill kan man upprätthålla 

varornas kvalitét genom att man återanvänder, reparerar och rekonditionerar 

varorna. Detta medför att man istället för att endast ha affärsmodeller som säljer 

nya varor, kan utveckla affärsmodeller som i sin tur säljer tjänster för att upprätthålla 

de varor som redan finns. Detta leder till att man som tredje punkt kan skapa 

arbetsmöjligheter där arbetskraften försöker optimera varorna under deras livslängd 

och återvinna dem. Återvinningen för med sig fler arbetsplatser och en hållbar 

utveckling. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 13) 

Det finns olika definitioner på vad cirkulär ekonomi är och en av dem är följande; 

”Den cirkulära ekonomin syftar till att utveckla och bygga upp fungerande 

marknadssystem som bevarar och återställer tillgången samt kvaliteten på 

jordens fysiska resurser, nu och för framtida generationer. Marknadssystem 

Återanvända (1)

Reparera (2)

Rekonditionera 
(3)

Återvinna (4)

Avfall

Råvara, som 
behandlas till en 

produkt
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som ör regenerativa, fria från avfall och använder enbart förnybar energi.” 

(Frick & Hedenmark, 2016, p. 36) 

Frick och Hedenmark (2016) säger att för att det ska vara möjligt att nå en cirkulär 

ekonomi bör man skapa olika cirkulära värdekedjor. Värdekedjorna demonstrerar i 

sin tur hur olika skeden under utvinningen av en råvara tillför ett värde till den 

slutgiltiga produkten. Man vill alltså uppnå ett kontinuerligt värde och en kontinuerlig 

kvalitét för varje skede i den cirkulära värdekedjan. Detta leder i sin tur till att alla 

skeden i värdekedjan har ett värde och man kan på så vis undvika att utnyttja 

resurserna i sin oändlighet, utan istället utnyttja varan under olika skeden. För att 

en råvara alltid ska ha ett värde och en viss nivå av kvalité i varje skede av den 

cirkulära värdekedjan bör man ha tre element i åtanke, en smart design, ett rent 

materialflöde och en fungerande logistik. (Frick & Hedenmark, 2016, ss. 36-37) 

En smart design handlar om att lösningen för en produkt eller ett produktionssystem 

har en smart designlösning och en smart designlösning är en lösning som är 

ekonomiskt lönsam och förnybar. Man når rena materialflöden genom att man byggt 

upp system som inte orsakar störningar i ekosystemet eller människors hälsa när 

man utvinner en råvara och skapar en produkt. Värdet i varan eller produkten hålls 

högt när transporten sker på att så fungerande sätt som möjligt. För att undvika 

belastning av ekosystemet och jordens resurser, vill man genom den cirkulära 

ekonomin på alla sätt behålla eller till och med öka kvaliteten på dessa resurser 

genom sätt som alla i produktlivscykeln kan uppskatta och ta hand om. (Frick & 

Hedenmark, 2016, s. 37) 

Eftersom cirkulär ekonomi funnits med i flera årtionden redan har många olika 

instanser och länder kunnat ta den cirkulära ekonomins tänk i bruk. Bland annat har 

Japan sedan år 1991 kunnat utvinna metaller ur tekniska varor med en 

återvinningsprocent på 98 %. Som det i ovanstående kapitel nämndes, så har en 

smart design stort värde för att cirkulär ekonomi ska kunna tillämpas. Detta innebär 

att man på grund av bristfällig design skapat produkter som inte går att återvinna, 

återanvända eller rekonditionera på ett lönsamt sätt. Som exempel kan nämnas 

mobiltelefoner. De innehåller upptill 40 olika metaller, men på grund av sin design 

kan man endast återvinna 17 av dessa 40 på ett lönsamt sätt. Därmed kan man 

konstatera att en smart design är av stort värde, eftersom den ökar möjligheten för 
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att fullfölja arkitekten Stahels system för återanvändning. (Frick & Hedenmark, 2016, 

ss. 12, 37) 

Förutom att man kan lära sig att utveckla produkter som har smart design, rena 

materialflöden och fungerande logistik, så anses den cirkulära ekonomin medföra 

en minskning av fattigdomen. När Stahel utvecklade sitt produktionssystem hade 

han två olika mål. Det ena var att han ville visa att man inte alltid behöver lämna 

med avfall, utan man kan få råvaror ur produktionen i och med att alla delar i 

värdekedjan utvinns på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Därtill ville han 

minska på fattigdomen med hjälp av fler möjligheter för arbete. (Frick & Hedenmark, 

2016, s. 42) 

3.2 Aktörer inom cirkulär ekonomi  

I detta stycke finns det presenterat ett flertal olika aktörer som i dagsläget aktivt 

arbetar med cirkulär ekonomi inom olika områden och på olika vis. Aktörerna 

presenteras nedan för att ge en uppfattning om hur omfattande den cirkulära 

ekonomin är samt för att ge läsaren exempel på aktörer som är aktiva inom cirkulär 

ekonomi. 

Sitra är en finländsk organisation som lyder under den finländska riksdagen.  

Organisationen arbetar sedan 50 år 

tillbaka aktivt med att genomföra olika 

förändringar i samhället. 

Förändringarna man vill genomföra 

testas och utvecklas för att sedan 

kunna tillämpas i samhället. De förändringar man vill uppnå handlar om cirkulär 

ekonomi, förnyelse, utbildning inom cirkulär ekonomi och hållbar ekonomi.  (Sitra, 

2018) 

Sitra har öppnat upp den cirkulära ekonomin genom att presentera viktiga begrepp 

som hör ihop med cirkulär ekonomi. Några av dessa begrepp beskrivs till näst för 

att ge ytterligare djup till vad cirkulär ekonomi innebär och hur det och dess begrepp 

behandlas av en finländsk organisation. Det första begreppet att förstå i detta 

samband är cirkulär ekonomi. Sitra beskriver begreppet som en ekonomisk modell, 

där målet inte är att producera mera, utan att istället lägga fokus på att konsumera 

det som redan existerar. De menar att cirkulär ekonomi istället kan tolkas som en 
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tjänsteproducent, där man satsar på att hyra av varandra, dela det som redan finns 

eller återvinna något man själv har. Detta leder till att varans eller produktens värde 

håller sig högre under en längre tid än hittills. Sitra beskriver också vikten av 

konsumenternas roll för att den cirkulära ekonomin ska fungera. Det är 

konsumenterna som kan hjälpa till att upprätthålla den cirkulär ekonomin genom att 

vilja köpa varor och produkter som de kan använda under en längre tid eller 

återanvända istället för att kasta när varans ursprungliga funktion inte längre är 

möjlig. Detta kräver givetvis att företagen ska vilja producera produkter vars 

livslängd är så lång som möjligt eller att produkten har en annan funktion att fylla i 

senare skede genom återvinning. (Sitra, 2018) 

Ett av dessa begrepp är ordet affärsekosystem. Affärsekosystem handlar om 

samarbete mellan olika aktörer, till exempel företag inom olika branscher eller 

samarbete mellan företag och utbildningssektorn. Ett så kallat affärsekosystem har 

stor betydelse för den cirkulära ekonomin, eftersom det ofta krävs ett fungerande 

samarbete mellan olika sektorer för att den cirkulära ekonomin ska fungera. Det 

räcker inte med att en aktör på marknaden förändrar sitt arbetssätt till cirkulär 

ekonomin, utan det medför större effekt om alltfler övergår till cirkulär ekonomi. 

Tidigare nämndes den cirkulära värdekedjan och den kedjan hör ihop med 

affärsekosystemet, eftersom samarbetet i affärsekosystemet kan ta plats mellan 

olika värdekedjor och mellan olika företag inom samma värdekedja. (Sitra, 2018) 

Det nästa begreppet är ordet bioekonomi. Som namnet säger handlar det om en 

koppling mellan biologi och ekonomi. För den cirkulära ekonomins del har 

bioekonomin ett finger med i spelet vad gäller skogsindustrin, jordbruk och 

livsmedelsindustrin eftersom man kan utvinna näring eller biogas ur ovannämnda. 

Cirkulär ekonomin handlar om att minska eller slippa avfall och därför är delar av 

bioekonomin också cirkulär ekonomin. (Sitra, 2018) 

Ett till lämpligt begrepp är något som kallas för industriell symbios. Begreppet 

handlar om en verksamhetsmodell där företag kan använda sig av varandras 

kunskap. Sitra kallar detta för företags sidoströmmar, som t.ex. kan bestå av 

företagets teknik, sakkunnande eller deras tjänster. När företag lyckas använda sig 

av varandras sidoströmmar, alternativt överloppsresurser, minskar mängden avfall 

eftersom det istället för att kastas bort blir använt av någon annan. En industriell 
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symbios hör på så vis ihop med den cirkulära ekonomin, eftersom avfallet minskar 

och man istället kan använda sig av det till något lönsamt. (Sitra, 2018) 

Det sista förklarande begrepp som Sitra nämner är resiliens. Deras tolkning av 

begreppet resiliens handlar om människors och företags förmåga att anpassa sig 

och verka i situationer där förhållanden förändras. Enligt Sitra är den cirkulära 

ekonomin resilient, eftersom den inte är beroende av nyproduktion av varor eller 

produkter, utan för att den kan anpassa sig till det som finns. (Sitra, 2018) 

Det finns flera olika internationella aktörer i nuläget och skribenten har valt att 

nämna följande aktörer i detta examensarbete; Sitra, Ellen MacArthur Foundation, 

Circle Economy, Blue Economy, WRAP samt Cradlenet. Ellen MacArthur stiftelsen 

startades år 2010 med främsta syfte att 

snabba upp övergången till en regenerativ, 

cirkulär ekonomi. Stiftelsen har för tillfället 

fyra olika områden som de fokuserar sin 

verksamhet på. Det första området är 

utbildning. Genom att erbjuda utbildning vill 

man inspirera och sporra följande generationer att tänka på framtiden. Stiftelsen har 

sammanställt material för skolor och de har ett nätverk mellan olika högskolor i 

Europa, Indien, Kina, Sydamerika och USA. (Frick & Hedenmark, 2016, ss. 29-30) 

Det andra området är företag och regeringar. Enligt stiftelsen vill man ”katalysera 

cirkulära innovationer och skapa förutsättningar för dem att blomstra”. År 2013 

skapade Ellen MacArthur Foundation, tillsammans med partners, något de kallar 

Circular economy 100. Där betonar man vikten av nytänkande och nya idéer och 

innovationer för att kunna lyckas med övergången till cirkulär ekonomi. Circular 

economy 100 är tänkt att fungera som ett innovationsprogram för företag, 

myndigheter, regioner och städer. (Frick & Hedenmark, 2016, ss. 29-30) 

Som tredje område fokuserar Ellen MacArthur Foundation på kommunikation. 

Stiftelsen sprider information genom olika rapporter, böcker och digitala medier för 

att nå en så global publik som möjligt. De har en webbsida som observerar samtliga 

aktuella nyheter om cirkulär ekonomi samt liknande ämnen. (Frick & Hedenmark, 

2016, s. 30; Ellen MacArthur Foundation, 2017) 
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Genom att arbeta tillsammans med olika internationella experter försöker stiftelsen 

fastställa kvantiteten för de ekonomiska möjligheterna som cirkulär ekonomi kan 

bidra med. Dessa analyser och resultat publiceras i rapporter och via dessa 

rapporter kan stiftelsen dela med sig av de fördelar som en övergång till cirkulär 

ekonomi kan föra med sig.  (Frick & Hedenmark, 2016, s. 30) 

Den andra aktören är Circle Economy. Circle Economy grundades år 2012 av 

holländaren Robert-Jan van Ogtrop. Idéen bakom detta icke-vinstdrivande 

kooperativ har sitt ursprung i van Ogtrops egna intresse, nämligen att bevara 

naturen. Van Ogtrop anser att människan behöver förstå sin egen plats i naturen för 

att kunna förstå den cirkulära ekonomin och hur den kan tillämpas i verkligheten. 

(Frick & Hedenmark, 2016, s. 31; Circle Economy, 2018)  

För Circle Economy finns det också fyra olika 

programområden som man valt att fokusera på. 

Dessa fyra områden är insikter, medlemskap, 

städer och verktyg. Tanken med dessa fyra 

olika områden är den att alla ska kunna dra nytta av varandra och dela sina 

kunskaper genom att de olika områden är integrerade i varandra. Delområdet 

insikter går ut på att Circle Economy skapat ett kärnprogram som ägnar sin tid till 

att känna igen och tillämpa de insikter som man kommer fram till i projekten och 

programmen. Dessa insikter används sedan för att kunna ta itu med de utmaningar 

som finns. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 31; Circle Economy, 2018) 

Det andra delområdet är medlemskapet. Som det redan nämndes, är Circle 

Economy ett icke-vinstdrivande kooperativ och därav består Circle Economy av 

medlemmar som beslutat sig för att arbeta med en gemensam strategi för att arbeta 

för en omställning i världen till ett tänk som utgår från cirkulär ekonomi. 

Medlemmarna strävar efter att övergången till cirkulär ekonomi ska gynna och 

skydda jordens framtid och man försöker uppnå denna övergång genom samarbete 

med andra intressenter. Tack vare samarbetet strävar de att bryta ner de barriärer 

som kan finnas gentemot övergången till cirkulär ekonomi. (Frick & Hedenmark, 

2016, s. 31; Circle Economy, 2018) 

Det som Circle Economy syftar till med området verktyg är den att vi människor nu 

mer än någonsin behöver olika verktyg såsom lösningar och praktiska åtgärder för 

att kunna ta itu med olika utmaningar i världen. De utmaningar som Circle Economy 
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syftar på är bl.a. klimatförändringar och föroreningar som finns i nuläget. Circle 

Economy har praktiska verktyg och lösningar för de utmaningarna. I ett försök att 

kunna snabba upp övergången till cirkulär ekonomi har Circle Economy skapat ett 

program vid namn Circular Cities, eftersom de anser att städer fungerar som grund 

för olika innovationer och förändringar. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 31; Circle 

Economy, 2018) 

Som tredje aktör nämns Blue Economy som är grundat av Gunter Pauli. Tanken 

bakom Blue Economy baserar olika principer. De principer som bäst kan tillämpas 

till den cirkulära ekonomin är att ta efter naturen. Naturen fungerar med ett cirkulärt 

system och kan konstant anpassa sig efter sin omgivning. Detta är något som den 

cirkulära ekonomin måste göra inom företag för att man ska kunna minska på avfall 

och istället utnyttja det som redan finns till hands. Enligt principerna bakom Blue 

Economy kan förändrade omständigheter skapa risker, men riskerna leder i sin tur 

till att man blir tvungen att skapa nya innovationer. Nya innovationer behövs också 

när ett företag ska övergå till cirkulär ekonomi och dess tankesätt. (Frick & 

Hedenmark, 2016, s. 23; The Blue Economy, 2016) 

Gunter Paulis Blue Economy har sina rötter i arkitekten Stahels tankar om att kunna 

minska på fattigdomen med hjälp av den cirkulära ekonomin eftersom man skapar 

flera nya arbetstillfällen. Nya arbetsplatser kan komma ur innovationer som i sin tur 

leder till företagsamhet. Förutom innovationer har Blue Economy två andra 

nyckelord för att beskriva dess mål. Det ena är optimum vilket handlar om att man 

optimerar istället för att maximera. Med detta menas att man försöker skapa en 

balans mellan vad som redan finns och vad kunderna vill ha. Balansen leder till att 

en vara eller produkt inom den cirkulära ekonomin är av kvalitet och hållbar, så att 

den kan återanvändas. (Frick & Hedenmark, 2016, ss. 23-24; The Blue Economy, 

2016) 

Det tredje nyckelordet är symbios. Med symbios syftar man på hur allt hänger ihop 

och fungerar tillsammans. Detta sker inte endast genom att innovationerna skapar 

nya arbetsmöjligheter och -platser, utan genom att man ser helheten och lär sig ta 

nytta av varandras kunskap eller avfall.  (Frick & Hedenmark, 2016, ss. 24-25; The 

Blue Economy, 2016) 

Den fjärde aktören är WRAP som är en förkortning som står för Waste & Resource 

Action Program. WRAP grundades redan år 2000 och är också det ett icke-
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vinstdrivande företag. Deras vision är den att 

världen ska vara en plats där resurser används på 

ett hållbart sätt. WRAP har därför i uppdrag att 

försöka påskynda en förändring som utmynnar i en 

hållbar och resurseffektiv ekonomi. För att kunna lyckas med detta arbetar WRAP 

för att se till att man tänker på hur man designar, tillverkar och säljer produkter, att 

tänka på hur man använder och konsumerar produkter samt att tänka på hur man 

kan återanvända och återvinna. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 32; WRAP, 2018) 

WRAP arbetar tillsammans med regeringar, företag, samhällen och individer för att 

skapa hållbara partnerskap som gemensamt kan ta fram uppseendeväckande 

initiativ. Med hjälp av uppseendeväckande initiativ vill man stötta hållbara ekonomier 

så att de kan tas i bruk i samhällen och så att nödvändiga förändringar kan ta form 

för att skapa en hållbar värld. (Frick & Hedenmark, 2016, s. 32; WRAP, 2018) 

WRAP arbetar aktivt för att de uppseendeväckande innovationerna ska kunna bli 

verkliga och försöker därför motivera och inspirera personer med makt så att de ska 

kunna genomföra stora förändringar. För att uppnå detta för WRAP samman 

personer, tar fram fakta som understryker behovet till förändring och hjälper 

personerna enas om gemensamma mål. WRAP arbetar med att få förändringar till 

stånd inom livsmedel och dryck, kläder och textilier samt elektronik. (WRAP, 2018; 

Frick & Hedenmark, 2016, s. 32) 

Det finns med andra ord många olika instanser som på olika sätt och via olika 

delområden eller infallsvinklar försöker arbeta för att en förändring ska ske och den 

cirkulära ekonomin ska tas i bruk runtom i världen. Enligt van Ogtrop (2018) kan en 

omvandling till cirkulär ekonomi inte ta plats förrän människan själv förändrat sig. I 

Sverige finns det en ideell organisation vid namn Cradlenet vars syfte är att tillämpa 

och sprida information om cirkulär ekonomi. (Cradlenet, 2018) 

3.3 Hållbara affärsmodeller 

Det finns ett engelskspråkigt begrepp som heter Sustainable Business Modell 

(SBM) som uppkommit ur FN’s anpassning ur deras ’2030 Agenda for Sustainble 

Development’. Fritt översatt till svenska handlar SBM om hållbara affärsmodeller 

och det som valts att undersökas närmare i detta examensarbete är hur man kan 
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tillämpa en cirkulär ekonomi som ett kontinuerligt hållbart arbetssätt inom företag i 

träbyggnadsbranschen. (UN, 25.-27.9.2015) 

Enligt Amit och Zott (2012) har flera olika studier visat att företag inom både den 

europeiska och amerikanska marknaden har nytta av att anpassa sitt 

tillvägagångssätt enligt SBM. På detta vis kan företag antingen komma upp med 

något nytt inom sin bransch eller utveckla något redan existerande. Studier har visat 

att allt större finns fokus finns på att ha en hållbar affärsmodell. (Amit & Zott, 2012, 

ss. 43-44) 

Definitionen av vad en hållbar affärsmodell går ut på kan variera beroende på källa. 

Enligt Piscicellis, Luddens och Coopers (2017) artikel handlar hållbara 

affärsmodeller om att man skapar ett ekonomiskt värde samtidigt som man är till 

nytta för omgivningen och samhället. Det är också av vikt att förstå vad en 

affärsmodell i sig själv innebär för att kunna förstå begreppet hållbar affärsmodell. 

(Piscicelli, m.fl., 2017) 

Enligt Abrahamsson och Karlöf (2011) har affärsmodellen sitt ursprung i företagets 

affärsidé. Detta betyder att affärsmodellen ska vara den operationalisering som 

kommer ut ur affärsidén. Själva affärsmodellen är därmed en djupdykning i hur idén 

blir till verklighet och vad som blir till den produkt som säljs till kunderna. 

(Abrahamsson & Karlöf, 2011; Piscicelli, m.fl., 2017) 

Som Piscicelli m.fl. nämnde ovan gällande affärsmodellens ekonomiska bidrag, så 

säger Abrahamsson och Karlöf på liknande sätt. De påpekar att affärsmodellen ska 

beskriva hur affärerna kommer att skötas på det mest effektiva sättet. 

(Abrahamsson & Karlöf, 2011) 

Enligt artikeln ’Characteristics of a sustainable business model’ som Forum for the 

Future skrivit finns det några olika saker som bör ingå för att en affärsmodell ska 

anses vara hållbar. De nämner att en hållbar affärsmodell bör vara av nytta för 

kunden samtidigt som företaget kan fortsätta att existera. De påpekar också att en 

hållbar affärsmodell är en modell som är redo för förändringar som kan uppstå i 

framtiden, t.ex. förändringar inom energin eller produkten i sig som säljs. För att 

dessa två ska fungera bör den hållbara affärsmodellen vara en del av ett hållbart 

samhälle. Enligt Forum for the Future är det med andra ord inte möjligt att skapa en 
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hållbar affärsmodell om samhället runtom inte har en hållbar ekonomi. (Forum for 

the Future, 2018) 

Abrahamsson och Karlöf (2011) presenterar därtill tre olika komponenter som 

forskarna Staffan Brege och Daniel Kindström från Linköpings universitet tagit fram. 

Brege och Kindström anser att en affärsmodell i sin mest allmänna form består av 

tre olika områden, inre faktorer, extern omgivning och konkurrenter. Denna typ av 

affärsmodell har tre grundpelare som alla är lika beroende av varandra. 

(Abrahamsson & Karlöf, 2011, ss. 47-48) 

Den första grundpelaren är de operativa plattformarna som handlar om distribution, 

produktion och varuförsörjning. Den andra grundpelaren handlar om något som 

Brege och Kindström refererar till som erbjudande. Med detta avser de både 

kärnerbjudande och ett kompletterande erbjudande. Ett kärnerbjudande syftar på 

den produkt eller vara som säljs till kunden, medan det kompletterande erbjudandet 

omfattar tilläggstjänster, såsom service av varan, transport av varan eller 

finansieringslösningar. (Abrahamsson & Karlöf, 2011, ss. 47-48) 

Den tredje och sista grundpelaren handlar om marknadspositionen. Till den hör tre 

olika delkomponenter. Den första delkomponenten syftar på den kundbas eller det 

kundsegment som företaget har, där själva affärsmodellen från första början kan 

vara riktad mot eller anpassad till det behov som kunderna har. Som andra 

delkomponent finns något som kallas erbjudandets positionering. Med detta 

begrepp försöker man beskriva vad eller när varan eller produkten når kunden, det 

kan t.ex. vara frågan om en produkt som säljs som en tilläggstjänst till ett annat 

företags produkt. Den tredje komponenten förklarar företagets vilja och motivation 

att synas på marknaden med termen marknadsnärvaro. Med detta menar man 

företagets andel av marknaden, spridning av varan eller produkten och den 

kännedom som finns om varan eller produkten. (Abrahamsson & Karlöf, 2011, pp. 

47-48) 
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Figur 4. Beskrivning av de nämnda grundpelarna. 

3.4 Sammanfattning av hållbara affärsmodeller 

Det man sammanfattningsvis kan konstatera gällande hållbara affärsmodeller är 

följande; en hållbar affärsmodell ska bygga på en grund, i många fall det som är 

företagets affärsidé. Abrahamsson och Karlöf beskriver affärsmodellen som ett hus, 

där grunden bör vara hållbar för att huset överhuvudtaget ska hållas uppe. 

Abrahamsson och Karlöf nämner därtill att affärsmodellens uppgift är att arbeta på 

ett sådant sätt som gynnar helheten, inte enskilda delar, och som arbetar mot rätt 

mål på rätt sätt. (Abrahamsson & Karlöf, 2011, ss. 40, 43) 

Gunilla Forsmark Karlsson och Gunilla Östberg påpekar samma sak gällande 

hållbara affärsmodeller. Det är så gott som omöjligt att skapa en hållbar affärsmodell 

om man inte tar i beaktande att de sociala och ekologiska aspekterna i samhället 

också måste stödas och finnas till. Som det nämndes tidigare i arbetet så baserar 

sig både cirkulär ekonomin och hållbara affärsmodeller på den agenda som FN: n 

tagit fram. (Forsmark Karlsson & Östberg , 2016, s. 61) 
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4 Resultatet 

Som nämnt i kapitel 2 finns det två olika typer av undersökningsmetoder, kvalitativ 

och kvantitativ metod. För detta arbete baserar sig resultatet på en kvalitativ analys, 

eftersom intervjuguiden bestod av både semi-strukturerade frågor och 

flervalsfrågor. Frågorna finns uppställda i arbetet och kännetecknas av fet stil. 

Svaren på frågorna gällande cirkulär ekonomi, hållbarhet och returnerings-

möjligheter och samarbete mellan företag kommer att presenteras i detta kapitel. 

Samtliga svar har dokumenterats, kodats och behandlats konfidentiellt. Samtliga 

svar finns i den bifogade projektrapporten.  

Respondenterna var sammanlagt 19 personer och de representerade sju olika 

branscher inom träbyggnad. 13 respondenter hade rollen som VD och resterande 

respondenter hade andra ledande roller i företagen, såsom chef, företagare, förman, 

kalkylator och produktionschef. Branscherna som representerades var tillverkare av 

trähus, snickeriprodukter och tillverkare av sågade och hyvlade produkter.   

Inledande frågor gällande cirkulär ekonomi, hållbarhet och returnering 

För att få en överblick om respondenternas åsikt kring olika produktfaktorers 

betydelse för företagets framgång skulle de ange hur faktorn förändrats eller stannat 

oförändrad de senaste fem åren. Respondenterna erbjöds också möjligheten att 

ange ytterligare produktfaktorer som de ansåg ha betydelse för företagets 

framgång. Respondenterna skulle svara på produktfaktorns betydelse för fem år 

sedan respektive dagsläge. Skalan var från 0–100, där 0 angav att produktfaktorn 

saknade betydelse, 25 angav att produktfaktorn hade lite betydelse, 50 angav att 

produktfaktorn hade viss betydelse, 75 angav att produktfaktorn hade rätt stor 

betydelse och värdet på skalan 100 angav att produktfaktorn hade mycket stor 

betydelse.  

 

I tabell 6 ses ett medeltal av samtliga svar för fem år sedan och dagsläget. 

Produktfaktorns betydelse presenteras som medeltal för fem år sedan med blåa 

staplar och dagsläget med gula staplar. Medeltalen anges med två decimalers 

noggrannhet eftersom skillnaden för en del produktfaktorer var liten.   
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Tabell 6. Diagram över medeltalen i svaren för fråga nio. Produktfaktorers betydelse för 
företagets framgång, för fem år sedan (blå) vs. nuläget (gula).  

 

 

Förståelse för cirkulär ekonomi och hållbarhet 

Respondenterna fick därefter ta ställning till tio olika påståenden för att klarlägga sin 

förståelse och uppfattning gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet. Skalan i denna 

fråga var angiven från 0–100. I denna fråga angav 0 att påståendet inte alls stämde, 

25 angav att påståendet stämde till viss del, 50 angav att påståendet stämde till viss 

mån, 75 angav att påståendet stämde till rätt stor del och 100 angav att påståendet 

stämde till fullo. Talen i varje skild svarsruta anger hur många respondenter som 

svarade enligt ovannämnt påstående. 

 

 

 

 

 

67,89%

51,05%

18,16%

69,47%
63,95%

57,63%
50,53%

65,26%
59,21% 61,32%

57,11%

68,42%

55,53%

42,89%

65,79%
53,16%

22,63%

79,47%
66,84% 62,63%

53,42%
66,84% 65,79%

76,32% 71,58% 75,00%
65,79%

54,21%

0%

25%

50%

75%

100%

Reg
ional 

mark
nad

Nati
onell

 m
ark

nad

Inter
nati

onell
 m

ark
nad

Kundan
pas

sn
ing

Pris

Lönek
ostn

ad
er

Tran
sp

ortk
ostn

ad
er

Lev
era

nss
äk

erh
et

Säk
erh

et

Tek
nisk

 nivå

Des
ign

Håll
barh

et

Miljö
an

pas
sn

ing

Cirk
ulär

 ek
onomi

Sk
al

an
 0

 ti
ll 

10
0

Produktfaktorer

Produktfaktorers betydelse för företagets framgång för 5 år 
sedan versus dagsläget



 29 

Tabell 7. Påståenden och svar gällande förståelsen av cirkulär ekonomi och hållbarhet.  

  
Påstående Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
till viss del 

Stämmer till 
viss mån 

Stämmer till 
rätt stor del 

Stämmer 
till fullo 

1 Vi känner till vad 
cirkulär ekonomi 
betyder. 

2 1 3 11 2 

2 Vi upplever att 
cirkulär ekonomi kan 
ge oss nya 
möjligheter. 

2 1 8 6 2 

3 Våra kunder 
efterfrågar redan i 
dag produkter som är 
cirkulära. 

4 8 6 1   

4 Vi erbjuder våra 
kunder möjligheten 
att returnera gamla 
produkter. 

12 4 1 2   

5 Våra kunder 
efterfrågar redan idag 
produkter som är 
hållbara. 

  2 5 9 3 

6 Vi har beredskap att 
utveckla nya cirkulära 
produkter. 

 2 5 7 4  1 

7 Vi upplever att vi kan 
förbättra företagets 
lönsamhet med 
cirkulär ekonomi. 

5 5 6  1   

8 Vi upplever att vi kan 
öka vår tillväxt 
genom cirkulär 
ekonomi.  

 2 9 6 2   

9 Vi samarbetar med 
andra företag inom 
samma bransch 
gällande miljöfrågor. 

8 5 1 3 2 

10 Vi har ett intresse av 
att delta i en framtida 
utvecklingsgrupp 
gällande cirkulär 
ekonomi. 

1 6 7 4  1 

4.1 Kärnfrågor kring cirkulär ekonomi och hållbarhet 

I del två av intervjuguiden gick man djupare in på ämnena cirkulär ekonomi, 

hållbarhet, returneringsmöjlighet och samarbete. Frågorna finns med i texten med 

fet stil och svaren presenteras efter varje fråga.  
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I vilket sammanhang har NI först kommit i kontakt med begreppet cirkulär 
ekonomi? 

Det fanns en del liknelser mellan länderna gällande respondenternas första kontakt 

med begreppet cirkulär ekonomi. De flesta hade hört om begreppet via media, 

samhällsdebatten, radio, TV och tidningar medan andra blivit bekanta med 

begreppet från andra projekt, på andra arbetsplatser, inom branschorganisationer, 

avfallshanteringen i närheten eller nätverkssammanhang. Fem respondenter hörde 

för första gången om begreppet via skribenten. 

Arbetar Ni med hållbarhet och cirkulär ekonomi idag? På vilket sätt? 

En del av företagen arbetade med hållbarhet på lite olika sätt och några enstaka 

företag arbetade med cirkulär ekonomi i dagsläget. Hållbarhetsarbetet framkom 

bland annat under hur man designade, miljövänligt byggande och slutmålet för 

produkten. Arbetet med cirkulär ekonomi fanns inte benämnt i processen, men 

företagen ansåg att de försöker vara cirkulära. En del företag ansåg att de inte 

arbetade med varken hållbarhet eller cirkulär ekonomi i dagsläge. 

Vilka styrkor, svagheter och möjligheter respektive hot ser Ni med cirkulär 
ekonomi?  

Styrkor som sågs med cirkulär ekonomi (CE) var bland annat miljöimagen, 

miljövänligheten, trendigheten, hållbarheten och den ekonomiska förbättringen som 

CE kunde bidra med. Styrkan med CE ansågs vara att det är något som går i rätt 

riktning samtidigt som man minskar på resursförbrukningen och erbjuder kunderna 

möjligheten att reparera existerande produkter. 

Svagheterna med CE ansågs vara resursbrist, entreprenörsbrist och materialbrist. 

Det framgick att man uppfattade en svaghet i att vara först med att arbeta med CE 

samtidigt som man såg en svaghet om nyproduktionen skulle bli lidande.  

Möjligheterna som nämndes var ökad innovation och återvinning, nya produkter och 

nya samarbeten och synergier, mindre miljöpåverkan och energibesparing. Det 

sågs som en möjlighet att kunna möta ökade energikrav med hjälp av cirkulär 

ekonomi och samtidigt bli mer självförsörjande. 

Hot som upplevdes med cirkulär ekonomi var ökade kostnader och tidsbrist, risken 

att bli utnyttjad på grund av konkurrens och sårbarhet om man delade med sig av 
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anskaffad kunskap gällande arbete med CE, ökad transport av spill som ska 

återtillverkas samtidigt som bristen på teknik, alternativ och material ansågs vara 

hot med cirkulär ekonomi. 

Tror Ni att Era resurser (ekonomiska, tekniska, miljömässiga, sociala, 
marknadsföringsrelaterade m.fl) behöver förändras för att företaget ska 
kunna bli en del av ett cirkulärt samhälle? På vilket sätt? 

Denna frågan upplevdes delvis som en svår fråga. Dels såg man att olika resurser 

skulle behöva förändras, såsom tekniken, ekonomin, samarbetet med andra och 

marknadsföringen. Dels kunde man inte se några förändringsbehov eller upplevde 

att det egna bidraget till samhället var så liten att företagets resurser inte hade någon 

betydelse.   

Finns det argument i Er verksamhetsidé som stärks av cirkulär ekonomi? 

Denna fråga gav blandade svar. Som i ovannämnda fråga poängterades också här 

vikten av att stärka det faktum att företaget arbetar med trä som material, eftersom 

kunderna vet vilken typ av material det är frågan om. Det påpekades att 

träprodukten kan användas som ren energibränsle den dag dess syfte är uppfyllt. 

Med det menade flera respondenter bland annat att kvalitéten är hög eftersom träet 

är materialet som används och träet är hälsosamt. Idéer och argument i 

verksamhetsidéerna om framtiden och morgondagens behov nämndes som 

argument som stärks av cirkulär ekonomi.  

En av respondenterna nämnde sina system för ”utrymmen där man enligt behov 

kan omvandla” det för att anpassa till ett annat ändamål. En annan ansåg att deras 

”flyttbara moduler blir stärkta av cirkulär ekonomi”. En tredje ansåg att deras 

användning av miljövänliga material, som till exempel träfiberskivor, stärks av 

cirkulär ekonomi. En fjärde påpekade att deras mångsidighet och yrkeskunskap 

inom företaget stärks av cirkulär ekonomi. Sex respondenter såg inte att det fanns 

argument i deras verksamhetsidé som skulle komma att stärkas av cirkulär 

ekonomi.  

Hur hanterar ni Era restmaterial idag? Vänligen redogör ingående! 

De företag som också handskas med andra material än enbart trä hade problem 

med bland annat gipsskivor, bergull, plast och lack. I ett försök att återanvända 

gipsskivor på ett så ekonomiskt sätt som möjligt hade man försökt mala sönder 
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gipsskivorna så att kalken kunde återanvändas. Det nämndes att man i Finland 

kunde sända tillbaka överblivna gipsskivor till leverantören som kan återvinna dem, 

men eftersom transportsträckan var så lång så var det inte lönsamt för företagen i 

Österbotten och man hade slutat sända iväg de överblivna gipsskivorna. Gällande 

överblivna gipsskivor efterfrågade några respondenter en aktör eller entreprenör 

som skulle kunna ta hand om dem och återanvända dem.  

 

Bergullen var också ett restmaterial som i några fall orsakade problem eftersom 

företaget inte själv kunde återanvända det. En av respondenterna berättade att 

företaget hade en egen maskin som kunde mala bergullen till blåsull och på vis blev 

ingen bergull ett restmaterial. Aluminiumrester uppstod hos en del av 

fönstertillverkarna och de sålde restmaterialet vidare. Det företag som hade lackspill 

hade i planerna att kunna koka bort vattnet ur lacket så att endast lacket skulle bli 

kvar för transport till avfallshanteringen för destruktion. 

  

Träflis och vedbitar som uppstod under förädlingen såldes eller användes för egen 

uppvärmning, antingen vid företagets lokaler eller i privatbostäder. De flesta 

behövde ändå köpa in mer träflis eller pellets för att täcka det hela egna 

uppvärmningsbehovet. Några sålde sågspånet till häststall och liknande där spånet 

kom till nytta för djuren. En respondent berättade att spånet såldes till föreningar i 

nejden som spred ut spånet på motionsspår, men respondenten övervägde att sälja 

spånet till växthus i nejden istället. En respondent vid ett sågverk berättade att de 

sålde fibercellulosan som biobränsle till värmeverk och att deras pappersflis var 

eftertraktat hos pappersbruken. En annan respondent nämnde att de sänder 

ungefär 30 ton spån per månad till värmeverk. 

 

Ett företag sålde överblivna vedbitar för uppvärmning till privatpersoner som fick 

hämta ett lass enligt hur vedbitarna blev tillgängliga medan ett annat företag hade 

en egen flistugg som kunde omvandla vedbitarna till träflis för egen uppvärmning. 

Det restmaterial som inte kunde användas för uppvärmning, vidare förädling eller till 

försäljning sorterades och fördes till den närmast avfallshanteringen. En av 

respondenterna berättade de följde upp mängden ”avfall per bruttoarea”. 
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Finns det ingående komponenter som Ni planerar byta ut eller ändra på för att 
anamma en cirkulär process? 

De komponenter som nämndes i denna fråga var främst förpackningsplasten som 

produkterna packas in i för transport till kunden. Det är frågan om stora mängder 

plast som är nödvändig för transporten och förvaringen tills produkten kan monteras 

eller användas, men plasten går inte att återanvända från gång till gång. De 

komponenter som nämndes som nya alternativ för att anamma den cirkulära 

processen var korslimmat trä (CLT) och biodiesel.  

 

Ett företag påpekade att ”vår process är så simpel” att respondenten inte kunde 

komma på något som kunde bytas ut, utan respondenten ansåg att de komponenter 

som används i dagsläge är så pass bra att de inte behöver bytas ut. De flesta av 

respondenterna kunde inte komma på vilka komponenter som skulle behöva bytas 

ut, men upplevde samtidigt att det inte fanns bättre alternativ att byta till för att 

anamma en cirkulär process.  

 

Fler av respondenterna önskade att det skulle finnas andra material som var lika 

bra men bättre för miljön, till exempel ”betong som är koldioxid neutralare, 

grundläggningen är ju fortsatt betong” och då skulle de materialen vara de som 

används. 

Vilken betydelse har miljö och hållbarhetsfrågor för produktsortimentet? 

Miljön och hållbarhetsfrågorna kan påverka produktsortimenten genom att trender 

kan ändras och innovationer kan öka vilket påverkar produktsortimentet på olika vis. 

En del företag gav inte tydligare svar än att de ansåg att både miljö och hållbarhet 

är viktigt men kunde inte sätta finger på deras betydelse för produktsortimentet. Det 

var fler av respondenterna som ansåg att miljö och hållbarhetsfrågor inte har någon 

stor betydelse för deras produktsortiment.  
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Med returnering syftar vi på möjligheten för kunder att få returnera använda 
gamla produkter. Vad skulle kunna underlätta processen med ett 
returneringssystem i förhållande till dagens möjligheter? (exempelvis gamla 
fönster, uttjänade dörrar osv.)  

Ett av företagen hade tidigare haft en kampanj där privatpersoner kunde lämna in 

sin gamla trappa som företaget tog hand om och använde som energi. I nuläget var 

det ingen av respondenterna som hade ett returneringssystem. En av 

respondenterna nämnde att de själva lagrade överblivet byggnadsmaterial, men 

systemet fungerade dåligt eftersom materialet glömdes bort och man beställde nytt 

inför nästa byggprojekt. Några av respondenterna var öppna för idén att ta emot och 

sälja vidare de produkter som kunderna ville bli av med, men ingen hade egentligen 

kapacitet att lagra produkterna i sina utrymmen. Ett annat hinder ansågs var den 

ekonomiska biten. Respondenterna ansåg att det skulle vara för dyrt att restaurera 

en gammal produkt, till exempel ett fönster eller en dörr. Ett par av respondenterna 

nämnde att det kunde finnas en portal eller tjänst där gamla produkter kunde byta 

ägare. En annan respondent påpekade dock att det behöver finnas någon som kan 

kontrollera produkterna att de fortfarande är trygga och uppfyller de krav och 

standarder som finns.  

Vilka faktorer påverkar hur Ni väljer att designa Era produkter? Kan dessa 
anpassas så att gamla produkter kan returneras och återtillverkas? 

På denna fråga svarade de flesta respondenter att det som påverkar hur deras 

produkter designas beror till mångt och mycket på de rådande trenderna i samhället 

och också hur ekonomiskt lönsamt en tillverkningsprocess är eller kan vara.  

Vilka faktorer krävs (både externt och internt) för att anpassa företaget mot en 
cirkulär ekonomi? 

Här nämndes bland annat viljan och ett internt intresse att anpassa företaget. Några 

företag nämnde att det mesta inom företaget styrs av ekonomin och man kan inte 

veta nu om man skulle komma att satsa på att anpassa företaget till en cirkulär 

ekonomi om det fanns pengar för det. Flera respondenter nämnde lagstiftningen 

som en extern faktor som krävs för att företagen ska anpassa sig till en cirkulär 

ekonomi. Som extern faktor nämndes kunderna och några respondenter ansåg att 

kundernas krav skulle komma att påverka hur företaget arbetar och anpassar sig till 

en cirkulär ekonomi.  
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4.2 Kärnfrågor kring samarbete 

Den sista frågan hade fokus på samarbete med företag inom samma bransch, hur 

samarbeten sköttes och hur eventuella motsättningar och spänningar sköttes. 

Frågorna och svaren presenteras nedan.  

Samarbetar Ni idag med andra företag inom Er bransch?  

Tretton av totalt nitton respondenter svarade att de samarbetar med andra företag 

inom sin bransch. I vissa fall fanns det pågående samarbeten och i vissa fall hade 

samarbeten ägt rum tidigare. En respondent ansåg att de inte hade samarbeten 

med andra företag inom sin bransch och upplevde därför att de resterande frågorna 

förföll och respondenten hade inga svar att bidra med.  

Konkurrerar Ni på något sätt med dessa företag?  

Tio av nitton respondenter uppgav att de har någon typ av konkurrens med de 

företag som de också samarbetar med. I de resterande fallen fanns det ingen 

konkurrens främst på grund av att företagen hade andra målgrupper och 

storleksskillnaden mellan företagen gjorde att det inte uppstod konkurrens.  

Ser Ni nya möjligheter för samarbete för att skapa cirkulära tjänster och 
produkter? 

En del företag såg inga nya möjligheter för samarbete för att skapa cirkulära tjänster 

och produkter. Tolv respondenter ansåg att det skulle finnas nya möjligheter för 

samarbete för att skapa cirkulära tjänster och produkter.  

Vilka potentiella fördelar kan ett dylikt samarbete ge Ert företag?  

En av respondenterna fann att det inte finns några potentiella fördelar med 

samarbete. En annan respondent såg inte fördelar med samarbete med företag 

inom samma bransch, men upplevde att det skulle finnas fördelar att samarbeta 

med andra branscher. Resten av respondenterna ansåg att det bland annat skulle 

kunna finnas ekonomiska fördelar, nationella fördelar, fler arbetsmöjligheter och 

bättre gemensamma villkor. Man syftade också på fördelar med att vara många 

tillsammans då man till exempel kunde ha ett gemensamt ägande av maskiner.  
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Ser Ni några möjligheter att utveckla de samarbeten Ni har idag? 

På denna fråga var hälften av respondenterna av den åsikten att det fanns 

möjligheter för att utveckla de samarbeten de hade idag. Den andra hälften såg inte 

att det fanns några möjligheter att utveckla de samarbeten de hade idag, andra hade 

inte några pågående samarbeten att utveckla. Slutligen var det fler respondenter 

som var positivt inställda till att utveckla de samarbeten de har idag.  

Vilken roll brukar Ni och Ert företag inta i dessa samarbeten? Vilka kan 
motiven vara för företagen att delta i sådana samarbeten? Hur brukar de 
gemensamma aktiviteterna skötas? 

Respondenternas roll i samarbeten med andra företag var varierande. De hade 

roller som var allt från drivande till delade roller med andra inom samarbetet, till att 

ha en passiv roll i samarbetet. Motiven att delta i olika samarbeten var ekonomiska, 

men vikt lades också vid att få nöjda kunder utifrån samarbetet och att samarbetet 

skulle vara ömsesidigt gynnande. En del samarbeten gick också ut på att 

respondenten sände en potentiell kund vidare till ett konkurrerande företag. Detta 

gjordes främst för att företaget inte själv hade tid eller kunskap att hjälpa kunden. 

Utifrån Er erfarenhet, hur ser Ni på sådana samarbeten? Vad och hur kan man 
vinna på den här typen av samarbeten – ekonomiskt, miljömässigt och eller 
socialt?  

De flesta respondenter ansåg att det var främst ekonomiska fördelar man kunde få 

genom samarbeten. De sociala fördelarna nämndes också eftersom relationer 

mellan företag stärktes i och med samarbete. Det som ansågs vara negativt var 

bristen på tid eftersom tid spenderad för samarbetet var mindre tid för andra 

uppgifter.  

Upplever Ni motsättningar eller spänningar mellan samarbetspartners eller 
inom Er organisation i samarbetet med andra företag i branschen?  

Det var slutligen väldigt få respondenter som hade upplevt motsättningar eller 

spänningar mellan samarbetspartners eller inom den egna organisationen i 

samarbete med andra företag i branschen. De som upplevt motsättningar eller 

spänningar tyckte att de uppstått på grund av tidsbrist eller på grund av att alla inte 

velat bidra lika mycket. 
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Hur hanterar Ni vanligtvis dessa motsättningar eller spänningar? Vilka är de 
viktigaste utmaningarna? Vem fattar besluten och hur fattas de? Redogör!  

För att hantera de motsättningar eller spänningar som uppstått under samarbeten 

hade de flesta respondenter försökt se till att villkor och spelregler var fastställda på 

förhand. I ett fall var det så att motsättningarna uppstått på grund av att företaget 

använt sig av en extern leverantör och då hade respondenten försökt förklara varför 

denna leverantör blivit vald. Utmaningen hade i det fallet varit att förklara så att alla 

i företaget förstod motiveringen till valet av leverantör. Många respondenter ansåg 

att andra företag inte måste vara med i samarbeten om de inte vill. Alla respondenter 

hade inte upplevt att det skulle ha förekommit motsättningar eller spänningar under 

samarbeten.  

Skulle eller brukar Ni på något sätt värdera eller ha specifika förväntningar på 
faktiska eller möjliga resultat av nämnda samarbete för hållbarhet? I sådana 
fall, hur?  

Samtliga respondenter brukade värdera eller ha specifika förväntningar på faktiska 

eller möjliga resultat av samarbeten, men en av respondenterna hade specifikt 

värderat eller haft specifika förväntningar på hur samarbeten inverkade på 

hållbarhet.  
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5 Tolkning av resultatet 

I detta kapitel kommer jag att göra en tolkning av resultatet som presenterats i 

kapitel fyra. Jag anser att respondenterna var tillräckliga, eftersom de gav en 

omfattande bild gällande den uppfattning som finns bland företag inom 

träbyggnadsbranschens olika nischer. Respondenterna som deltog representerade 

därtill olika stora företag i regionerna vilket ger en bred skala av 

träbyggnadsföretagens syn på cirkulär ekonomi. 

5.1 Analys av de inledande frågorna gällande cirkulär ekonomi, 
hållbarhet och returnering 

Respondenterna skulle ge svar på hur de uppfattade 14 olika produktfaktorers 

betydelse för företagets framgång för fem år sedan jämfört med dagsläge. Därtill 

gavs respondenterna möjlighet att ge tillägg, det vill säga om de upplevde att det 

fanns ytterligare produktfaktorer vars betydelse påverkade företagets framgång. 

Resultaten sammanställdes som en helhet och ett medeltal räknades ut.  

Analys av produktfaktorers betydelse för företagets framgång 

Den första produktfaktorn var regional marknad och i tabell 8 ses att dess betydelse 

sjunkit lite under de senaste fem åren. Detta innebär att den regionala marknadens 

betydelse är lägre idag än för fem år sedan. Däremot hade både den nationella 

marknadens och den internationella marknadens betydelse ökat under de senaste 

fem åren. Detta innebär att företagen ökat sin marknad både nationellt och 

internationellt.  

Kundanpassningens betydelse för företagens framgång hade ökat under senaste 

fem åren. Detta innebär att företagen alltmer erbjuder kunderna möjligheten att 

påverka slutprodukten. Prisets betydelse som produktfaktor hade också ökat under 

de senaste fem åren, vilket respondenterna ansåg att berodde på priset på 

råmaterial. Lönekostnaders betydelse för företagets framgång hade ökat under de 

fem senaste åren och var den största kostnaden för företagen.  

Transportkostnaderna, leveranssäkerheten samt säkerheten hade alla tre ökat 

under de senaste fem åren. Transportkostnader gick inte att påverka, eftersom 

tjänsten i de flesta fall köptes av transportföretag. Leveranssäkerhetens betydelse 

hade ökat eftersom företagen ville kunna hålla sina löften om när produkterna skulle 
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anlända till kunden. Säkerheten i bland annat tillverkningen och monteringen hade 

ökat på grund av externa krav och övervakning.  

Den tekniska nivåns och designens betydelse hade bägge ökat de senaste fem åren 

och orsaken till detta var möjligheterna som erbjöds på marknaden, till exempel nya 

sätt att tillverka och nya material att välja från.  

Hållbarhetens, miljöanpassningens och cirkulära ekonomins betydelse för 

företagens framgång hade alla ökat de senaste fem åren. Av dessa tre hade den 

cirkulära ekonomins betydelse ökat allra mest, medan hållbarhet som produktfaktor 

hade högst betydelse för både fem år sedan och i dagsläge. 

Tabell 8. Produktfaktorers framgång för fem år sedan (blå stapel) och dagsläge (gul stapel).  

 

Analys av påståenden gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet 

I det första påståendet ansåg majoriteten av respondenterna att de till rätt stor del 

visste vad cirkulär ekonomi betyder. Endast två respondenter ansåg att de inte 

visste någonting om CE. Övriga visste till viss del eller till fullo vad cirkulär ekonomi 

betyder. För att öka kunskapen om cirkulär ekonomi bland både företag, kommuner 

och konsumenter bör både begreppet och ämnet beskrivas på ett sätt som är lätt 

att ta till sig.  
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För det andra påståendet var många av respondenterna positiva och upplevde 

antingen till viss mån eller till rätt stor del att CE kan ge dem nya möjligheter. Två 

respondenter var av den uppfattningen att CE till fullo kan ge nya möjligheter. Två 

respondenter kunde inte se att CE skulle ge nya möjligheter och en annan ansåg 

att påståendet stämde delvis.  

För påstående nummer tre ansåg ingen av respondenterna att det stämde till fullo. 

En ansåg att deras kunder till rätt stor del efterfrågar produkter som är cirkulära. Sex 

respondenter ansåg att påståendet stämde till viss mån, medan åtta respondenter 

ansåg att det stämde till viss del. Fyra respondenter tyckte att påståendet inte alls 

stämde. Kundernas krav på cirkulära produkter kan förändras genom att lära ut vad 

en cirkulär produkt innebär och förhoppningsvis kunde detta bidra till att deras krav 

skulle öka och företagen skulle börja utveckla cirkulära produkter. 

Det fjärde påståendet hade totalt tolv respondenter som ansåg att det inte alls 

stämde. Fyra respondenter tyckte att påståendet stämde till viss del. En ansåg att 

påståendet stämde till viss mån och två respondenter ansåg att påståendet stämde 

till rätt stor del. Genom att påvisa fördelarna med cirkulära, hållbara produkter som 

smidigt kunde återtillverkas vid returnering kunde man öppna för en ny marknad 

som skulle minska på slit och släng. Istället skulle man kunna spara på 

materialresurserna och använda redan existerande produkter för att skapa nya.  

Påståendet nummer fem, gällande kunders efterfrågan av hållbara produkter, hade 

en bred svarsutdelning. Tre personer ansåg att det stämde till fullo, nio personer 

ansåg att det stämde till rätt stor del, fem personer ansåg att det stämde till viss mån 

och två ansåg att det stämde till viss del. Ingen respondent tyckte att detta 

påstående inte alls stämde. Härmed kan man tolka att kunder i dagens läge är 

medvetna om sina köp val och vill ha hållbara produkter.  

I det sjätte påståendet ville man veta hurudan beredskap företagen hade för att 

utveckla nya cirkulära produkter. Svaren hamnade brett på skalan, sju respondenter 

tyckte att de till viss mån hade den beredskapen, fem svarade att de hade den 

beredskapen till viss del, medan fyra svarade att de till rätt stor del hade 

beredskapen redo. Två respondenter upplevde att de inte hade någon beredskap 

och en respondent ansåg att de till fullo hade beredskap att utveckla nya cirkulära 

produkter. 17 av 19 respondenter var av den åsikten att den i åtminstone liten skala 

kan påstå att de har beredskap att utveckla nya cirkulära produkter. 
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I påstående nummer sju fanns alla svar mellan ”stämmer inte alls” till ”stämmer till 

viss mån”. Flest respondenter upplevde att påståendet stämde till viss del. Sex 

respondenter upplevde att påståendet stämde till viss mån, fem att påståendet inte 

alls stämde, medan en respondent upplevde att det stämde till rätt stor del. Eftersom 

åsikterna hamnade på nedre hälften av skalan, kan man tolka att respondenterna 

upplevde att CE inte förbättrar företagens lönsamhet i någon stor omfattning. För 

att ändra på uppfattningen bör man erbjuda företag utbildning och konkreta exempel 

på hur lönsamheten kan förbättras med cirkulär ekonomi. 

 I påstående åtta ansåg respondenterna i huvudsak att de till viss del upplevde att 

de kunde öka företagets tillväxt genom cirkulär ekonomi. Bland de första tankarna 

gällande cirkulär ekonomi, kom man fram till att fler jobb och nya marknader kunde 

skapas tack vare cirkulär ekonomi och därmed också företagens tillväxt. Här 

påvisas en chans att genom utbildning visa hur tillväxten kunde växa med hjälp av 

CE. 

I påstående nummer nio skulle respondenterna svara på i vilken utsträckning de 

samarbetade med andra företag i branschen gällande miljöfrågor. Åtta av nitton 

svarade ”stämmer inte alls”, det vill säga inget samarbete med företag inom samma 

bransch gällande miljöfrågor. Fem respondenter upplevde att påstående stämde till 

viss, det vill säga att de till viss del samarbetar med företag inom bransch gällande 

miljöfrågor.  Sammanlagt sex svar hamnade på den övre hälften av skalan, vilket 

innebär att de till större grad har samarbeten som gäller miljöfrågor. Aktörerna inom 

cirkulär ekonomi representerar flera olika branscher och för varje bransch bör man 

ta miljöfrågorna i beaktande, eftersom CE till stor del handlar om att försöka minska 

förbrukningen av resurser i miljön. För att tillämpa och övergå till CE är det av vikt 

att också påpeka miljöfrågornas betydelse. Samtidigt kan miljöaspekten vara en 

motivering till varför ett företag vill övergå till CE. 

I det tionde och sista påståendet frågades efter respondenternas intresse att delta i 

framtida utvecklingsgrupp gällande CE. En respondent hade inget intresse av att 

delta och en respondent upplevde att hen till fullo hade ett intresse av att delta. Sex 

personer svarade att de till viss del hade intresse. Sju respondenter svarade att de 

till viss mån hade ett intresse av att delta och fyra svarade att de till rätt stor del hade 

ett intresse att delta i framtida utvecklingsgrupp gällande CE. Ju fler som blir 

intresserade av CE och får mer kunskap om CE, desto enklare kan en övergång 

mot CE upplevas. 
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5.2 Analys av kärnfrågorna kring cirkulär ekonomi och hållbarhet 

Respondenterna skulle ange i vilket sammanhang de första gången kommit i 

kontakt med begreppet CE. I fem fall av nitton var det via skribenten som de hört 

om begreppet för första gången och övriga respondenter hade kommit i kontakt med 

begreppet via media, såsom tidningar, TV och radio. En respondent hade kommit i 

kontakt med begreppet i samband med ett tidigare projekt som hen hade deltagit i.  

Som man kan ta del av i kapitel 3, så är CE inget nytt begrepp, tvärtom, det har 

funnits med i flera årtionden och inom flera olika områden via flera olika aktörer. Det 

man kan tolka av svaren är att CE är obekant och mer kunskap om CE behövs. Det 

är antagligen också orsaken till att endast några av respondenternas företag 

arbetade med CE i dagsläge, men majoriteten arbetade med hållbarhet. Ett par 

respondenter tyckte att de inte alls arbetade med varken hållbarhet eller CE, 

eftersom de ansåg att produkten var förbrukad och att den inte kunde användas på 

nytt.  

Respondenterna fick ange styrkor, svagheter, möjligheter och hot med CE och man 

kan se att uppfattningen gällande den cirkulära ekonomins styrkor är såsom teorin 

i kapitel 3 försöker påvisa. Det vill säga, tanken är att spara på resurser, att vara 

miljövänlig, återvinna och återtillverka redan existerande varor och att det till om 

med är det enda alternativet i ett försök att spara på de resurser som finns. Det som 

respondenterna såg som svagheterna med CE var främst brist på modet att prova, 

att vara först ut, möjliga kostnader, samarbetskrävande och tillgången på material. 

För att svänga dessa svagheter till styrkor och möjligheter behöver man erbjuda mer 

utbildning och konkreta exempel som visar hur man kan tillämpa CE. På den fronten 

finns det flera aktörer som konkret arbetar med cirkulär ekonomi i dagens läge och 

deras arbete kunde fungera som exempel för att vissa möjligheter och hur man kan 

lyckas. Respondenterna såg många möjligheter med CE, såsom mindre 

miljöpåverkan, energibesparingar, att spara kostnader, öka samarbete och 

möjligheter att återanvända. Precis som styrkor med CE så finns det teori som 

stöder de möjligheter som nämndes. De hot som nämndes med CE var främst 

externa, till exempel kostnader på material och ny teknik, byråkrati, konkurrens, 

ökad transport och tidsbrist. Återigen ses en brist i utbildning och kunskap om CE 

och vikten av ett samarbete mellan företag, städer och kommuner är till fördel för att 

gemensamt kunna arbeta mot ett cirkulärt samhälle.  
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Respondenterna ansåg att företagens resurser skulle behöva förändras för att 

företaget skulle kunna bli en del av ett cirkulärt samhälle, men det var svårt att ange 

vad som skulle behöva förändras. Respondenterna skulle därefter ta ställning till 

huruvida de såg anpassningssvårigheter med att designa produkter mot en cirkulär 

affärsmodell. Än en gång påvisar detta att man behöver sprida mer kunskap om CE 

och hur det kan tillämpas i verkligheten och att alla kan bidra. Tack vare mer 

kunskap om cirkulär ekonomi, både i teori och praktik, kan företag lära sig att 

anpassa sina resurser, arbetssätt och produkter så att de kan vara delaktiga i ett 

cirkulärt samhälle. 

Analys av verksamhetsidéns förstärkande genom cirkulär ekonomi 

Till näst behandlas verksamhetsidén och argument i den som kunde stärkas av CE. 

Som en gemensam nämnare var samtliga respondenters och deras företags fokus 

på att erbjuda sina kunder anpassade, kundvänliga, kundbaserade, personliga och 

skräddarsydda lösningar oberoende av vilken nisch respondenten representerade. 

På basis av respondenternas uppfattning om vad kunderna kräver i förhållande till 

hur företagen arbetar, så finns det en möjlighet för kunderna att kräva mer cirkulära 

produkter eftersom företagen vill sälja det som någon vill köpa. Vad gäller argument 

i verksamhetsidén som kunde stärkas av CE, så uppfattade respondenterna sitt 

material som ett vänligt, hälsosamt alternativ och kunde inte se att de skulle kunna 

stärkas ytterligare. Samtliga respondenter nämnde att alla kunder poängterar vikten 

av hållbarhet, men i många fall är det priset som bestämmer. Detta tyder på att 

också kunder, oberoende om de är privatpersoner, företag eller kommuner, behöver 

få mer kunskap om möjligheter med cirkulära produkter och sätt att vara cirkulära 

så att alla kan bidra till ett cirkulärt samhälle.   

Analys av hantering av restmaterialet 

Eftersom respondenterna arbetade inom flera olika nischer i träbyggnadsbranschen 

var svaren gällande deras tillverkningsprocess väldigt omfattande. Mellan de 

respondenter som arbetade inom samma bransch, såg man likheter i 

tillverkningsprocessen. Skillnader förekom främst beroende på företagets storlek 

och antalet anställda. Större företag hade en mer automatiserad process jämfört 

med mindre företag där volymerna var mindre.  

När man jämför svaren angående hanteringen av restmaterialet finner man väldigt 

få skillnader i hanteringsprocessen. Det restmaterial som företagen inte kunde göra 
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till flis eller kutterspån för uppvärmning eller försäljning, sorterades och 

omhändertogs av antingen kunden eller en avfallscentral. De företag som arbetade 

med gipsskivor efterfrågade ett system eller entreprenör för att antingen kunna 

använda gipsbitarna till något annat ändamål eller omhändertagning. Det framkom 

inte några skillnader mellan företagen beroende på deras storlek, utan hantering av 

restmaterial var den samma. Det förekom inte heller skillnader mellan företagen i 

Vasa- och Umeåregionen. 

Analys av utbytbara komponenter för att anamma en cirkulär process 

I följande fråga ville man få redan på om det fanns ingående komponenter som 

respondenterna planerade att byta ut eller ändra på för att anamma en cirkulär 

process. Här nämndes främst plasten som produkter förpackades i för transport till 

kunden. Det förekommer stora mängder förpackningsplast och samtliga 

respondenter var av den åsikten att ett alternativt förpackningsmaterial vore 

önskvärt. Genom att erbjuda ett återanvändbart förpackningsmaterial kunde man 

minska på utgifter för platsemballagen och en entreprenör skulle ha marknadsplats 

att fylla genom att erbjuda ett mer cirkulärt alternativ.  

Överlag var respondenterna av den åsikten att de ingående komponenterna i 

dagens läge är bra och behöver inte därför bli utbytta. Samtidigt var de av den 

åsikten att de inte kunde komma på vilken eller vilka komponenter som skulle kunna 

bytas ut eller förändras för att anamma en cirkulär process. Här finns en chans att 

arbeta tillsammans med flera olika aktörer i samma leveranskedja och kräva att det 

valda råmaterialen är återanvändbara eller redan återtillverkade och på så vis skulle 

helheten vara cirkulär, så att inte endast en aktör försöker vara cirkulär.  

Analys av miljö och hållbarhetsfrågors betydelse för produktsortimentet 

Det var väldigt varierande svar när det kom till respondenternas uppfattning om miljö 

och hållbarhetsfrågors betydelse för produktsortimentet. Ungefär hälften var av den 

åsikten att de inte hade någon betydelse, medan den andra hälften ansåg att de 

hade en stor betydelse för produktsortimentet. Här finns det tomrum att fylla med 

ytterligare kunskap om miljön och hållbarhetens betydelse för produkterna. Det kan 

vara antingen företagen som endast erbjuder produkter som är tillverkade enligt 

krav för miljö och hållbarhet eller kunder som kräver det.  



 45 

5.3 Analys av returneringsmöjligheterna 

Respondenterna ge svar på vad som skulle kunna underlätta processen med ett 

returneringssystem i förhållande till dagens möjligheter. För samtliga respondenter 

gjordes ett förtydligande under intervjun för att förklara att man med 

”returneringssystem” menar returnering av produkter som kan tillverkas igen, inte 

returnering av avfall. Det var väldigt få respondenter som ansåg att det var ett 

alternativ. Orsaken till att de inte var intresserade av att ha returneringssystem var 

antingen den att de inte hade tid att renovera produkterna, de hade inte utrymme 

att förvara dem eller de hade inte ett intresse att ta hand om gamla produkter. De 

gånger kunder frågat efter möjligheten att returnera produkter, hade 

respondenterna föreslagit att kunderna skulle sälja dem vidare själva via internet, 

som till exempel på tori.fi eller blocket.se. Faktorer som påverkade hur företagen 

valde att designa sina produkter var främst kundernas önskemål och trenderna i 

samhället samt kostnader för tillverkning. I vissa fall var det företagen själva som 

stod för designen och i några fall kunde kunden komma med ritningar från till 

exempel arkitektbyråer och då kunde inte företaget själv påverka.  

Det finns ett behov av att lyfta vikten av återtillverkning och returnering. Förutom att 

det skulle minska resursförbrukningen, skulle det också kunna skapa nya produkter 

och på så sätt upprätthålla lönsamheten. Om man redan i designfasen funderar 

kring hur produkten ska kunna användas senare, blir det lättare att faktiskt göra det, 

istället för att tänka linjärt. 

Analys kring anpassning mot en cirkulär ekonomi 

Respondenterna skulle ange vilka externa och interna faktorer som skulle krävas 

för att anpassa företaget mot en cirkulär ekonomi. Som externa faktorer nämndes 

lagstiftning, politiska krav och kundernas krav. Internt ansågs viljan och ekonomin 

vara krävande faktorer, respondenterna menade att det måste finnas vilja och 

ekonomiska medel att anpassa företaget mot en cirkulär ekonomi. Med detta kan 

man tolka att till exempel Europeiska kommissionens plan för 2025 inte är tillräcklig 

för att anpassa företagen mot en cirkulär ekonomi, utan kraven borde vara strängare 

för att motivera en förändring.   
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5.4 Analys av kärnfrågorna kring samarbete 

Den sista frågan i intervjuguiden var den mest omfattande med totalt tio delfrågor. 

En respondent svarade inte på frågorna eftersom hen tyckte att frågorna förföll 

eftersom respondentens företaget inte hade samarbete med företag inom samma 

bransch.  

I jämförelse med samarbete och konkurrens bland företagen inom samma bransch 

framgick det att det var nästa lika många företag som samarbetade och som lika 

många företag som samtidigt konkurrerade med varandra. Eftersom tretton 

respondenter av nitton utövade samarbeten med företag inom samma bransch kan 

man påstå att det är av vikt att samarbete, trots att man kan vara konkurrenter 

sinsemellan. I de fall där det inte förekom konkurrens var orsaken främst den att 

företagens målgrupper skilde sig från varandra, vilket kan beror på att det finns så 

många olika nischer inom träbyggnadsbranschen.  

I och med att en del företag ansåg att det fanns möjligheter för samarbete för skapa 

cirkulära tjänster och produkter kan det tolkas att företag är villiga att försöka erbjuda 

sina kunder cirkulära tjänster och produkter, vilket är fördelaktigt för att övergå till 

ett mer cirkulärt samhälle. De potentiella fördelar som nämndes var bland annat 

ekonomiska och nationella samt möjligheten för mer arbete och gemensamma 

villkor på marknaden. Den delade åsikten om att utveckla samarbeten som 

respondenterna hade idag bottnade i att man upplevde att de inte var möjliga att 

utveckla eller att respondenterna inte samarbeten som skulle kunna utvecklas. Här 

finns det med andra ord möjligheter till att skapa nätverk där nya samarbeten kan 

ta vid, framförallt om dessa kan motiveras med ekonomiska fördelar, nationella 

fördelar och mer arbete för de som önskar.  

Den roll som respondenterna och deras företag hade i samarbeten var varierande, 

en del hade en ledande roll, andra var mer passiva. De gemensamma aktiviteterna 

baserade sig på klara spelregler och mål som ställdes före samarbetet inleddes. 

Motiven för att delta var densamma oberoende rollen, de ekonomiska fördelar som 

kunde uppkomma ur samarbetet var orsaken till att man ville vara med. Också 

motivet att kunna erbjuda lösningar som skulle göra kunderna nöjda. Detta erbjuder 

en möjlighet för kunderna att kräva mer cirkulära produkter och tjänster för att öka 

företagens vilja att samarbeta.  
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På basis av respondenternas erfarenheter var det främst de ekonomiska fördelarna 

men också de sociala fördelarna som kunde följa av ett samarbete. Dock upplevdes 

tidsbristen som ett hinder, eftersom tiden som gick till ett gemensamt samarbete var 

tid bort från andra uppgifter och arbeten. Det kan konstateras att för att locka till 

samarbeten bör det finnas ekonomiska och sociala fördelar för samtliga parter, men 

också att samarbetet inte kräver för mycket tid så att det övriga arbetet inte blir 

lidande och leder till att parterna inte hinner delta.  

Det var endast ett fåtal respondenter som upplevt motsättningar eller spänningar 

mellan samarbetspartners eller inom den egna organisationen under samarbeten 

med andra företag. Detta är självfallet en fördel, eftersom erfarenheterna av 

samarbeten bland respondenterna varit positiva kan man anta att de kan vara öppna 

för att inleda nya samarbeten inom cirkulär ekonomi. I de fall där motsättningar eller 

spänningar uppstått hade hanteringen skett på ett sakligt sätt och man hade 

motiverat och förklarat för de samarbeten som fanns. Följden hade varit den att 

motsättningarna och spänningarna hade avtagit och samarbetet hade kunnat 

fortsätta.  

Eftersom alla respondenter svarade att de på ett eller annat sätt skulle eller brukar 

ha specifika förväntningar på faktiska eller möjliga samarbeten, bör man kunna 

motivera vikten av samarbete gällande hållbarhet, för att det ska tas i beaktande i 

framtida samarbeten. Cirkulär ekonomi förespråkar hållbarhet genom att minska på 

användningen av råmaterial och istället återtillverka produkter genom nytillverkning 

eller restaurering. För att kunna öka samarbeten gällande cirkulär ekonomi är det 

motiverat att visa exempel på samarbeten som tagit vid och resultaten som 

uppkommit. Genom att visa konkreta exempel kan det vara enklare att övertyga 

mottagaren om de fördelar som faktiskt kan uppkomma ur samarbeten för 

hållbarhet.  
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6 Sammanfattning 

Detta examensarbete har delvis uppkommit ur den marknadsundersökning jag 

utförde för projektet Circular Economy Wood – A Game Changer for the Wood 

Building Industry och delvis genom en sammanställning av teorin bakom cirkulär 

ekonomi och vad som är grunden för en hållbar affärsmodell. Den teoretiska delen 

av examensarbetet ger läsaren en bred uppfattning om hur cirkulär ekonomi 

tillämpas i dagens läge och resultatet som uppkommit ur intervjuerna ger en 

uppfattning om företagens syn på cirkulär ekonomi som affärsmodell.  

Syftet med arbetet var att ta reda på om de valda företagen inom 

träbyggnadsbranschen tillämpar cirkulär ekonomi samt på vilket sätt man kunde 

tillämpa eller öka den cirkulära ekonomin och hur de hanterar sitt restmaterial. Som 

det konstateras i resultatet var det inte många företag som tillämpade cirkulär 

ekonomi, utan fokus fanns mer kring hållbarhet. För att tillämpa och öka den 

cirkulära ekonomis roll inom träbyggnadsbranschen krävs mer utbildning, 

föreläsningar och konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi kan tas med i 

företagens affärsmodell. Föregångarna inom cirkulär ekonomi kunde visa de 

faktiska lösningar som de gjort och vilka resultat de nått. De existerande kurserna 

och utbildningarna som i dagsläge erbjuds kunde innehålla mer cirkulär ekonomi 

och det nytänk som medföljer. På så vis kunde till exempel nyutexaminerade 

ingenjörer, tradenomer, produktionsekonomer bidra med nya lösningar och idéer 

vid nybyggnation och inom företagens affärsmodeller. Nya lösningar och nya 

användningsändamål med restmaterialet skulle öppna för nya marknader och fler 

arbetsplatser, vilket har varit en av grundtankarna med cirkulär ekonomi. 

Jag anser att svaren som kom ur intervjuerna gav en bra bild av hur företagen 

uppfattar cirkulär ekonomi, hållbarhet, returneringsmöjligheter och samarbete. 

Därtill tycker jag att marknadsundersökningen gav projektet en god grund att arbeta 

vidare från för att nå dess mål. Intervjuerna var omfattande och väckte 

förhoppningsvis tankar hos respondenterna kring ämnet, vilket i framtiden kan bidra 

till nya cirkulära idéer och lösningar. Validiteten och reliabiliteten i detta 

examensarbete kan anses höga, eftersom svaren som respondenterna bidrog med 

gav en bild av deras uppfattning om cirkulär ekonomi. Om en likadan undersökning 

skulle utföras på samma sätt skulle man nå samma resultat tills cirkulär ekonomi 

har en större del i samhället.   
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Vid kontakt med företagen gav jag möjligheten att de kunde få intervjuguiden på 

förhand, men de var inte tvungna att svara på frågorna på förhand. Orsaken till detta 

var intervjuguidens omfattning och jag ville inte avskrämma respondenten med 

intervjuguidens omfattning. I efterhand tror jag dock att intervjusvaren till de semi-

strukturerade frågorna kunnat bli mer omfattande om respondenterna blivit 

ombedda att fundera på svaren före intervjun.  

För att underlätta för forskare när de ska utföra bakgrundsarbete och söka företag 

på basis av deras SNI-kod skulle det vara till fördel om en genomgång av angivna 

SNI-koder skulle utföras. Det som uppkom under mitt bakgrundsarbete var bland 

annat det att de givna SNI-koderna inte alltid stämmer i och med att företagen har 

fler än en nisch som de arbetar med. Detta ledde till att mycket arbetstid gick åt till 

att utföra research för att kontrollera att de företag som fanns statistikcentralens 

register faktiskt fortfarande hörde till den SNI-kod de angett. Om en genomgång och 

uppdatering av SNI-koder skulle göras, kunde det bidra till att forskare eller 

studerande enklare kunde hitta företag med korrekt SNI-kod för deras 

undersöknings- eller forskningsbehov. 

Examensarbetets omfattning blev större och tidtabellen blev längre än vad jag hade 

förväntat mig. Dock anser jag ändå att möjligheten att delta i detta Botnia-Atlantica 

projekt via FoU-enheten var en bra upplevelse och gav mig goda erfarenheter för 

framtida projekt som jag kan komma att ta del av. Det var intressant och spännande 

att få ta del av ett pågående projekt som förhoppningsvis kommer att kunna påverka 

träbyggnadsbranschen och samarbete inom BA-området.  
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Bilaga 1, intervjuguiden 

 
Bästa Företagare/Företagsledare!  

 

EU-projektet Circular Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry 
(CE Wood) utför djupintervjuer med företag och företagsledare om deras intresse 
och kunskap om cirkulär ekonomi. Det huvudsakliga syftet med projektet är att 
stärka de regionala företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden 
genom att initiera nya cirkulära nätverk och företagsekosystem samt att visa 
framgångsfaktorer och hinder i övergången till cirkulär ekonomi.  

Intervjufrågorna nedan är till för att samla in information om företagens uppfattning 
och kunskap om cirkulär ekonomi. De frågor som följer nedan är intervjufrågor som 
går djupare in på området cirkulär ekonomi och hållbarhet. Vi önskar diskutera 
dessa ämnen med Er för att få en uppfattning om marknaden och hur man 
tillsammans kunde utveckla den för att kunna övergå till en cirkulär ekonomi inom 
Er bransch. De svar som samlas in behandlas och sammanställs till en 
marknadsanalysrapport för projektet CE Wood, ett av Botnia-Atlanticas pågående 
projekt år 2018–2020. Svaren på frågorna behandlas konfidentiellt.    
  

Förklaring till begreppet cirkulär ekonomi 

Under de senaste fem åren har begreppet cirkulär ekonomi aktualiserats som en 
motvikt till begreppet linjär ekonomi. Med linjär ekonomi har vi alltid förstått att man 
köper in material – företaget tillverkar och säljer förädlade produkter och restmaterial 
och spill har ofta uppfattats som restprodukter och skräp som orsakar avfallsavgifter, 
kostnader. I dagens näringsliv gäller det dock att tänka om. Det kan vara kunderna, 
kundernas kunder, planerare, formgivare eller någon i Er leveranskedja som inte till 
fullo omfattar det traditionella sättet, det vill säga den linjära ekonomin som 
innefattar utvinning, producering, konsumering och bortslängning. Man vill ha och 
kräver nya affärsmodeller och att resurshanteringen sköts på ett cirkulärt 
ekonomiskt sätt. Cirkulär ekonomi handlar om att återvinna, använda på nytt och 
finna intelligenta lösningar där återbruk av råmaterial har betydelse. 

Tack för Ert deltagande och Era värdefulla svar! 

 

Vasa, januari 2019 

______________________________  

Projektassistent Sofia Källman 
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sofia.kallman@edu.novia.fi 

Del 1 

Grunduppgifter 

a) Företagets namn:  

b) Respondentens position i företaget:      

Branschindelning 

a) Vänligen kryssa i bransch som Ert företag hör till:  

�  Stockhus �  Trähus 

�  Trappor 
 �  

Snickeri- och 
träbyggnadssnickeriprodukter; 
möbler, fönster, dörrar, 
parkett, trägolv, 
specialinredningar, kök, 
badrum 

�  
Sågade och hyvlade 
träprodukter; värmebehandlade, 
tryckimpregnerat, ThermoWood 

�  
Träskivor; träfiberskivor, 
MDF-skivor, spånskivor, CLT, 
fanérskivor, plywood 

�  Någon annan, vilken? 
 �  

Förpackningar; lastpallar, 
trälådor 
 

 

b) Namnge intresseorganisationer till vilka företaget betalar medlemsavgifter: 

 

Definition av företagets storlek 

Enligt Eurostat kan man definiera företag på basis av deras storlek enligt följande 

alternativ; mikroföretag, småföretag, medelstora företag och stora företag. 

Mikroföretag är företag vars omsättning inte överstiger 2 miljoner euro eller antalet 

anställda är färre än tio. Små företag är de företag vars omsättning inte överstiger 

10 miljoner euro eller antalet anställda är fler än tio men färre än 49. Medelstora 

företag har en omsättning som inte är högre än 50 miljoner euro eller antalet 
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anställda är från 50–249. Stora företag är vars omsättning överstiger 50 miljoner 

euro eller antalet anställda är fler än 250.  

 

a) Hur många anställda har Ert företag haft i medeltal under år 2017?  

�  1-10 anställda  

�  11-49 anställda     

�  50-249 anställda     

�  Fler än 250 anställda     
 

b) Hur stor omsättning har Ert företag haft i medeltal under år 2017? 

 

�  £ 2 milj. euro (mikroföretag) 

�  £ 10 milj. euro (små företag) 

�  £ 50 milj. euro (medelstora företag) 

�  ³ 50 milj. euro (stora företag) 

 

Ange antalet anställda kvinnor - män i medeltal år 2017 

a) Har företaget en jämställdhetsplan? Hur kommer det fram i praktiken? 

b) Ange totala antalet anställda kvinnor     och män    . 

c) Ange antalet kvinnor      och män      i ledningspositioner.  

 

Andel träprodukter av omsättningen 

a) Hur stor del av företagets omsättning i % är direkt kopplat till 

träprodukter?         

% 

Exportens omsättning 

a) Hur stor del av företagets omsättning i % är export?  

              % 
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De viktigaste produktgrupperna 

a) Vilka är företagets tre (3) viktigaste produktgrupper och hur stor är deras 

andel av omsättningen?  

Produkt 1: _____________________ Andel av omsättningen ________%  

Produkt 2: _____________________ Andel av omsättningen ________% 

Produkt 3: _____________________ Andel av omsättningen ________% 

Intresse för export 

Projektet syftar till att öka samarbete mellan Finland och Sverige och är därför 

intresserat av att se hur Er export ser ut. 

a) Till vilka geografiska områden exporterar Ni? 

b) Har Ni gjort affärer med Finland/Sverige under de senaste 5 åren?  

c) Hur kunde affärer med Finland/Sverige eventuellt byggas upp? 
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Företagets framgång 

a) Hur betydelsefulla är följande produktfaktorer för Ert företags framgång? 

Faktorns viktning för 5 år sedan (2013) anges med ett X och dagsläget 
(2018) med 0. Skalan anges från 0–100 där 0 anger att faktorn saknar 

betydelse, 25 anger att faktorn har lite betydelse, 50 anger att faktorn 

har viss betydelse, 75 anger att faktorn har rätt stor betydelse och 100 

att faktorn har mycket stor betydelse.  
0 25 50 75              100 

Regional marknad  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Nationell marknad  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Intern. mark   |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Kundanpassning  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

|  

Pris    |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Lönekostnader  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Transportkostnader  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Leveranssäkerhet  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Säkerhet   |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Teknisk nivå   |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Design   |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Hållbarhet   |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Miljöanpassning  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Cirkulär ekonomi  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

Annat, vad? _____  |
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 
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Förståelse för cirkulär ekonomi och hållbarhet     

a) Följande påståenden syftar till att klarlägga Er förståelse och uppfattning 

gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet. Skalan anges från 0–100 där 0 betyder 

”stämmer inte alls”, 25 ”stämmer till viss del”, 50 betyder ”stämmer till viss mån, 

75 ”stämmer till rätt stor del” och 100 betyder ”stämmer till fullo”. 
  

 
0 25    50        75        100 

1) Vi känner till vad cirkulär 
ekonomi betyder. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

2) Vi upplever att cirkulär 
ekonomi kan ge oss nya 
möjligheter. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

3) Våra kunder efterfrågar 
redan idag produkter som 
är cirkulära. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

4) Vi erbjuder våra kunder 
möjligheten att returnera 
gamla produkter. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

5) Våra kunder efterfrågar 
redan idag produkter som 
är hållbara. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

6) Vi har beredskap att 
utveckla nya cirkulära 
produkter.  

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

7) Vi upplever att vi kan 
förbättra företagets 
lönsamhet med cirkulär 
ekonomi. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

|
 

 

8) Vi upplever att vi kan öka 
vår tillväxt genom cirkulär 
ekonomi. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

9) Vi samarbetar med andra 
företag inom samma 
bransch gällande 
miljöfrågor. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 

10) Vi har ett intresse av att 
delta i en framtida 
utvecklingsgrupp 
gällande cirkulär 
ekonomi. 

|
________________

|
________________

|
________________

|
_______________

| 
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Del 2       

Frågor gällande begreppet cirkulär ekonomi och hållbarhet. 

a) I vilket sammanhang har Ni först kommit i kontakt med begreppet 

cirkulär ekonomi?    

b) Arbetar Ni med hållbarhet och cirkulär ekonomi idag? På vilket sätt? 

c) Vilka styrkor, svagheter, möjligheter respektive hot ser Ni med cirkulär 

ekonomi?  

 Styrkor  Svagheter 

1  

 

1  

2  

 

2  

3  

 

3  

    

 Möjligheter  Hot 

1  

 

1  

2  

 

2  

3  

 

3  

 

Förändring av resurser  

a) Tror Ni att Era resurser (ekonomiska, tekniska, miljömässiga, sociala, 

marknadsföringsrelaterade m.fl.) behöver förändras för att företaget skall 

kunna bli en del av ett cirkulärt samhälle? På vilket sätt?  

 



                                                                                          
8 Bilaga 1, s. 

 

b) Ser Ni några anpassningssvårigheter för att designa produkter mot en 

cirkulär affärsmodell? Förklara!  

Kommunikation av verksamhetsidé 

a) Hur kommunicerar Ni Er verksamhetsidé till kunden?  
 

b) Finns det argument i Er verksamhetsidé som stärks av cirkulär ekonomi? 

c) Hurudana kunder har Ert företag? Poängterar de hållbarhet, 

miljöanpassning, pris etc.? 

Tillverkning 

a) Berätta om Er huvudprodukt och Er tillverkningsprocess i nuläget? 

b) Hur hanterar ni Era restmaterial idag? Vänligen redogör ingående! 

c) Finns det ingående komponenter som Ni planerar byta ut eller ändra på för 

att anamma en cirkulär process? 

d) Hur ser dagens produktsortiment ut i förhållande till de produkter företaget 

producerade för 5 år sedan (2013)?  

e) Hur tror Ni produktsortimentet kommer att se ut om 5 år (2023)? 

f) Vilken betydelse har miljö och hållbarhetsfrågor för produktsortimentet? 

 

Returneringsmöjlighet av gamla produkter 

a) Med returnering syftar vi på möjligheten för kunder att få returnera använda 

gamla produkter. Vad skulle kunna underlätta processen med ett 

returneringssystem i förhållande till dagens möjligheter? (exempelvis gamla 

fönster, uttjänade dörrar osv.)  

b) Vilka faktorer påverkar hur Ni väljer att designa Era produkter? Kan dessa 

anpassas så att gamla produkter kan returneras och återtillverkas? 

 

Anpassning mot en cirkulär ekonomi 

a) Vilka faktorer krävs (både externt och internt) för att anpassa företaget mot 

en cirkulär ekonomi? 

 

 



                                                                                          
9 Bilaga 1, s. 

 

 

b) Kan några av de aspekter som diskuterats här under intervjun resultera i 

ekonomiska (investeringar, vinst m.m.) förbättringar i Ert företag? 

 

Samarbete inom samma bransch 

a) Samarbetar Ni idag med andra företag inom Er bransch?  

b) Konkurrerar Ni på något sätt med dessa företag?  

c) Ser Ni nya möjligheter för samarbete för att skapa cirkulära tjänster och 

produkter? 

d) Vilka potentiella fördelar kan ett dylikt samarbete ge Ert företag?  

e) Ser Ni några möjligheter att utveckla de samarbeten Ni har idag? 

f) Vilken roll brukar Ni och Ert företag inta i dessa samarbeten? Vilka kan 

motiven vara för företagen att delta i sådana samarbeten? Hur brukar de 

gemensamma aktiviteterna skötas? 

g) Utifrån Er erfarenhet, hur ser Ni på sådana samarbeten? Vad och hur kan 

man vinna på den här typen av samarbeten – ekonomiskt, miljömässigt och 

eller socialt?  

h) Upplever Ni motsättningar eller spänningar mellan samarbetspartners eller 

inom Er organisation i samarbetet med andra företag i branschen?  

i) Hur hanterar Ni vanligtvis dessa motsättningar eller spänningar? Vilka är de 

viktigaste utmaningarna? Vem fattar besluten och hur fattas de? Redogör!  

j) Skulle/Brukar Ni på något sätt värdera eller ha specifika förväntningar på 

faktiska eller möjliga resultat av nämnda samarbete för hållbarhet? I sådana 

fall, hur?  

 

Skulle Ni vilja skicka hälsningar eller kommentarer till universitets- och 

högskolevärlden i närområdet?  

Har Ni någon anställd som har specifik kunskap om cirkulär ekonomi, hållbarhet 

eller ekonomi?  

Ser Ni något speciellt behov av utbildning gällande cirkulär ekonomi, hållbarhet eller 

ekonomi? Examensutbildningar? Kurser? 



   

Bilaga 2, projektrapporten 
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SAMMANFATTNING 
 
_________________________________________________________________ 

Datum 24.04.2019           Sidantal 27           Bilagor 1 
_________________________________________________________________ 

Denna projektrapport beskriver resultatet ur marknadsundersökningen som 
sammanställdes på basis av intervjuer genomförda i Vasa- och Umeåregionen för 
projektet Circular Economy - A Game Changer for the Wood Building Industry. 
Projektet hör till Botnia-Atlanticas projekt för perioden 2018–2020.  
 
Intervjuer med totalt 19 olika företag inom träbyggnadsbranschen, 10 företag i 
Umeåregionen och 9 i Vasaregionen. I marknadsundersökningen valde man att 
intervjua företag vars huvudsakliga verksamhet omfattar träbyggnadsbranschen på 
basis av den SNI-kod som företaget angett i samband med registrering i 
företagsregistret. 
 
Marknadsundersökningens resultat visar dels, att företagen behöver få mer 
kunskap om cirkulär ekonomi och konkreta exempel på hur cirkulär ekonomi kan 
tillämpas inom företag. Dels visar resultatet att det finns affärsmöjligheter eftersom 
respondenter var öppna för mer kunskap om cirkulär ekonomi och intresserade av 
att lära sig mer och eventuellt också delta i en framtida utvecklingsgrupp gällande 
cirkulär ekonomi. Kunskap om cirkulär ekonomi kunde erbjudas genom 
expertföreläsningar, företagsbesök hos företag som redan arbetar med cirkulär 
ekonomi samt genom nätverksträffar där företag kunde diskutera och skapa nya 
samarbeten. Högskolor och universitet kunde införa delar eller helheter i kurser som 
behandlar cirkulär ekonomi och dess möjligheter.  

Detta resultat stämmer väl överens med den marknadsundersökning som utfördes 
av nätverket Cradlenet, IVL svenska miljöinstitutet, Cerise, Ragn-Sells och Nordea 
i Sverige och publicerades 2018. I den kom man fram till att endast en tredje del av 
de stora svenska bolagen arbetade med cirkulär ekonomi. Ovannämnda 
undersökning riktade sig till stora företag i Sverige och denna undersökning har 
riktat sig till SME-företag i både Umeåregionen och Vasaregionen. Skillnaden är den 
att vårt resultat visar att inget av företagen som deltog i intervjuerna arbetar med 
CE. Företag inom träbyggnadsbranschen bör erbjudas mer kunskap om cirkulär 
ekonomi, vad det innebär för företaget och samhället samt dess fördelar för att locka 
företagen att utgöra en övergång. (IVL Svenska Miljöinstitutet, 2018) 

Genom att samla kunskap och erbjuda företag möjligheten att ta del av den, kan de 
småningom fungera som ledande exempel och nå de mål som Sitra sammanställt 
för att Finland skall ha en ledande roll inom cirkulär ekonomi år 2025. Därtill behöver 
både universiteten och yrkeshögskolorna erbjuda studerande och företag kurser 
och utbildningar gällande cirkulär ekonomi. De idéer och undersökningar som redan 
i dag finns som botten för cirkulär ekonomi behöver spridas mer effektivt till 
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allmänheten och inte endast bland de som redan är insatta i ämnet eller som redan 
arbetar med cirkulär ekonomi, oberoende vilken bransch det må vara frågan om.  

 
_________________________________________________________________
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SUMMARY 
 
 
_________________________________________________________________ 

Date April 24th, 2019        Number of pages 27           Appendices 1 
_________________________________________________________________ 

Abstract 
 

This project report is based on the market analysis made for the project Ciruclar 

Economy – A Game Changer for the Wood Building Industry. The market analysis 

was made through interviews with 19 plaintiffs from 19 different companies in the 

wood refinery industry. The geografical area for the market analysis was narrowed 

down to the Vasaregion in Finland and the Umeåregion in Sweden.  

 

The result from interviews shows that more education is required in order to show 

the benefits with circular economy. In order to motivate change towards a circular 

economy tangible examples should be presented. Our result correlates with the 

result the came out of the analysis that Cradlenet, IVL Swedish environment 

institute, Cerise, Ragn-Sells and Nordea presented in 2018 in Sweden. Their result 

showed that only one third of the large companies work with a circular economy, 

whilst our result shows that none of the participating companies work with circular 

economy today. Also, they focused their analysis on large companies whilst our 

analysis focused on small and medium-sized businesses. Education could be 

provided to companies through expert lectures, study visits to companies who 

already work with circular economy and by arranging events for networking were 

companies could meet and create new cooperations.  

 

By gathering knowledge about circular economy and providing it to the companies, 

they can soon become leading examples and reach the goals that Sitra has made 

for their implementing plans for Finland. The plan is to make Finland a leader in 

circular economy by the year of 2025. In addition, universities and colleges need to 

provide students and companies with courses and education regarding circular 

economy. The ideas and analysis that have already been made should be effectively 

distributed to the public and not only among those who already know about circular 

economy. 

________________________________________________________________  



                                                                                          
6 Bilaga 2, s. 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................... 7 
1.1 Val av geografiskt område ........................................................................ 8 
1.2 Val av bransch .......................................................................................... 9 
1.3 Val av näringsgrensindelning .................................................................. 11 
1.4 Val av branschkoder ............................................................................... 12 
1.5 Val av företag .......................................................................................... 13 

2 Umeå- och Vasaregionens uppfattning om cirkulär ekonomi ......................... 17 
2.1 Introduktion av de deltagande företagen ................................................ 17 
2.2 Företagens uppfattning om cirkulär ekonomi och hållbarhet .................. 18 
2.3 Företagens kundkontakt ......................................................................... 23 
2.4 Företagens produkter och produktutveckling .......................................... 24 

2.4.1 Tillverkningsprocessens hos trähustillverkare ................................. 24 
2.4.2 Tillverkningsprocessen hos tillverkare av sågade och hyvlade 
produkter ........................................................................................................ 25 
2.4.3 Tillverkningsprocessen hos snickerier ............................................. 25 
2.4.4 Företagens hantering av restmaterial .............................................. 26 
2.4.5 Förändringar i produktsortimenten ................................................... 27 

2.5 Gränsöverskridande affärer .................................................................... 28 
2.6 Företagens uppfattning om samarbete ................................................... 30 

3 Diskussion ...................................................................................................... 31 
Litteraturförteckning ............................................................................................... 35 
Tabellförteckning ................................................................................................... 36 
Bilaga, intervjuguiden ........................................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
 



                                                                                          
7 Bilaga 2, s. 

1 Inledning 

Denna rapport är skriven för projektet Circular Economy – A Game Changer for the 

Wood Building Industry (CE Wood) som är ett EU projekt finansierat av Botnia-

Atlantica åren 2018-2020. 

Projektet CE Wood har som syfte att undersöka och främja möjligheten för företag 

inom träbyggnadsbranschen i Botnia-Atlantica området att övergå till cirkulär 

ekonomi. Projektrapporten har sammanställts på basis av en 

marknadsundersökning där man intervjuat 19 olika företag inom 

träbyggnadsbranschen för att få en uppfattning om deras intresse för en möjlig 

övergång till cirkulär ekonomi. Tio av de valda företagen finns i Västerbotten i 

Sverige och nio i Österbotten och Syd-Österbotten. Mer information om projektet i 

sin helhet finns att ta del av på dess hemsida, www.novia.fi/cewood. (Circular 

Economy, 2019) 

Utgångsläget för cirkulär ekonomi i Finland och Sverige är i dagens läge väldigt lika 

varandra. Båda länderna arbetar mot samma mål på basen av den handlingsplan 

EU som gav ut år 2015. År 2016 publicerade Sitra en vägkarta för hur Finland uppnå 

en kolneutral cirkulär ekonomi år 2025. Vägkartan är anpassad på fyra olika nivåer, 

så att den skall lämpas sig för staten, kommunerna och städerna, företagen och 

medborgarna i Finland.  

Branschorganisationen Puutuoteteollisuus (information endast på finska) har i 

februari 2019 konstaterat att det har skett en ökning av träbyggnation av bland annat 

daghem, skolor och höghus, men att det inte finns tillräckligt med kompetent 

arbetskraft. Utbildningsutbudet inom träbyggnadsbranschen är för tillfället 

otillräckligt och fokus måste sättas vid att utbilda lärare.  

Utredningen ”Cirkulär ekonomi”, utgiven av Naturvårdsverket, överräcktes till 

Sveriges miljöminister år 2017 och innehöll bland annat ett förslag om hyberavdrag. 

Hyberavdraget skulle innebära att de företag som erbjuder tjänster inom uthyrning, 

reparation och begagnade varor skulle erbjudas skattereduktion. I Sverige utsåg 

man år 2016 en delegation för att genomföra EUs för cirkulär ekonomi. Delegationen 

fungerar som ett rådgivande organ till den svenska regeringen och de har 

sammanställt en utredning på hur Sverige kan och ska övergå till en cirkulär 
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ekonomi. Branschorganisationen Trä och Möbelföretagen (TMF) arbetar bland 

annat med regelbunden uppföljning av trähusbyggnation i form av deras 

trähusbarometer. Barometern innehåller statistik över antal bostäder och behov av 

nya bostäder. TMF rapporterar sedan år 2013 årligen om renoveringsbehovet inom 

Miljonprogrammet. Programmet kom till när Sveriges riksdag skulle minska på 

bostadsbristen och beslöt att bygga en miljon nya bostäder under åren 1965–1975. 

Uppföljningen fastställer att renoveringar ökat när det gäller till exempel kök, medan 

takrenoveringarna avtagit eftersom det varit brist på entreprenörer. 

(Naturvårdsverket, 2019) (Tillväxtverket, 2019) (Ekonomistyrningsverket, 2018) 

1.1 Val av geografiskt område 

Kvarkenregionen har uppkommit ur samarbeten mellan Österbotten, Mellersta 

Österbotten och Syd-Österbotten i Finland och Västerbotten och Örnsköldsviks 

kommun i Sverige. Samarbetena har pågått sedan 1300-talet och utvecklats från 

transport av post till dagsläge där man enkelt kan resa mellan de två länderna. Totalt 

bor det 766 000 personer i Kvarkenregionen, varav ca 450 000 bor i Finland och ca 

316 000 personer bor i Sverige. (Kvarkenrådet, 2018)  

 

Bild 1. Karta över Kvarkenregionen, bild lånad från www.kvarken.org 

I tabell 1 presenteras de två regioner som fungerat som geografiskt arbetsområde 

för marknadsundersökningen. För att kunna arbeta med ett mer hanterbart 



                                                                                          
9 Bilaga 2, s. 

geografiskt område valdes Umeå- och Vasaregionen. De två regionerna är relativt 

lika i både vad gäller befolkningsmängd och area. I dagsläge bor det 113 747 

personer i Vasaregionen. Motsvarande antal i Umeåregionen är 202 000 personer. 

(Kvarkenrådet, 2018)  

Tabell 9. Jämförande tabell av Kvarken-, Umeå- och Vasaregionen. (Kvarkenrådet, 2018) 

 Umeåregionen Vasaregionen 

Antal invånare 202 000 personer 113 747 personer 

Antal kommuner 7 kommuner 7 kommuner 

 

Umeåregionen består av sju kommuner; Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, 

Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik, en befolkning på totalt 202 000 personer. 

Regionen anses vara en av Sveriges främsta tillväxtregioner med sammanlagt 

18 500 företag. (Umeåregionen, 2018) 

Till Vasaregionen hör; Vasa, Korsholm, Laihela, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs, 

med ett invånarantal på totalt 113 747 personer. Vasaregionen är en växande 

region och hade den snabbaste befolkningsökningen i Finland under åren 2007 – 

2017. Därtill ökade antalet arbetsplatser i regionen snabbast i jämförelse med andra 

regioner i Finland. (Vasa stad, 2018) 

1.2 Val av bransch  

Puutuoteteollisuus har indelat företagen inom träbyggnadsbranschen i nio olika 

huvudgrupper. Företagen indelas i tillverkning av stockhus, sågade och hyvlade 

trävaror, träskivor, snickeriprodukter, trähus, förpackningsmaterial, impregnerade 

trävaror, värmebehandlat trä och trappor. I gruppen tillverkning av snickeriprodukter 

har man samlat de företag som tillverkar fönster, dörrar, möbler och kök och 

köksinredningar. (Puutuoteteollisuus, 2018) 

 

Branschindelning enligt Puutuoteteollisuus;  

• Trähus; småhus, trähöghus, CLT, limträskivor 
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• Stockhus 

• Sågade och hyvlade produkter; bärande del av byggnad, hölje, ytterskikt 

• Träskivor; fanerskivor 

• Snickeri; fönster, dörrar, trappor, möbler, parkett, förpackningar 

• Förpackningar; lastpallar, trälådor 

• Behandlade träprodukter; tryckimpregnerat trä 

• ThermoWood; värmebehandlade träprodukter för inom- och utomhusbruk 

• Trappor 

TMF har en motsvarande branschindelning och grupperar företagen enligt 

tillverkning av dörrar, fönster, kök, badrumsmöbler, specialinredningar, trappor, 

trägolv, trähus och träskivor. (Trä- och Möbelföretagen, 2018) 

Branschindelning enligt TMF;

• Trähus; småhus, flerbostadshus, fritidshus, fristående garagekonstruktioner 

• Trägolv; lamell-, faner-, massiva trägolv 

• Träskivor; spånskivor, MDF-skivor, plywood, träfiberskivor 

• Trappor 

• Möbler 

• Kök och Bad; kök och badrum för småhus, objekt och konsumenter 

• Fönster; träfönster, träalumininumfönster 

• Dörrar; ytterdörrar, innerdörrar, institutionsdörrar 

• Specialinredningar; båtar, inredning för offentliga miljöer, t.ex. sjukhus, 

butiker, restauranger, hotell 
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1.3 Val av näringsgrensindelning

Den finländska statistikcentralen har gjort en näringsgrensindelning som består av 

totalt 22 huvudgrupper och ett flertal undergrupper för varje huvudgrupp. För denna 

undersökning har man valt att se på den näringsgrensindelning som gäller 

byggverksamhet, förkortat med bokstaven ”F”. Till denna indelning hör tre 

undergrupper; byggande av hus, anläggningsarbeten och specialiserad bygg- och 

anläggningsverksamhet. Statistikcentralen har följande definition på undergruppen 

byggande av hus1:  

 

”Denna grupp omfattar uppförande av alla slags byggnader och 

byggherreverksamhet. Den omfattar nybyggnad och ombyggnader, 

uppförande av byggnader av tillfälligt slag samt av monteringsfärdiga 

byggnader, elementkonstruktioner eller andra byggdelar på plats”.   (Finlands 

officiella statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-

publikation], 2018) 

En annan indelning är statistikcentralens huvudgrupp ”C” för tillverkning av möbler. 

Till denna huvudgrupp2 hör bl.a. tillverkning av möbler, kontorsmöbler och 

köksmöbler och -inredningar. Till denna grupp hör också tillverkning av träprodukter, 

hyvling och sågning av trä. Statistikcentralen definierar huvudgruppen enligt 

följande: 

 ”Denna grupp omfattar tillverkning av möbler och inventarier av alla slags 

material utom sten, betong och keramik, som används i hemmen, offentliga 

utrymmen, affärsutrymmen o.d. Tillverkningen av möbler och delar till 

inventarier klassificeras i motsvarande grupp som resp. möbel eller 

inventarier. Gruppen omfattar också tillverkning av madrasser. Tillverkningen 

av möbler definieras som ett separat produktionsområde på basis av 

                                            
1 Byggande av hus har benämningen 41 och har flera olika undergrupper. Dessa är; utformning av 
byggprojekt (411, 4110, 41100), byggande av bostadshus och andra byggnader (412, 4120, 41200), 
byggnadssnickeriarbeten (43320). (Statistiska centralbyrån, 2018) 
2 Tillverkning har benämningen 31 och omfattar följande undergrupperna; tillverkning av möbler (31, 
310), tillverkning av möbler (310), tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och 
butiksinredningar (3101, 31010), tillverkning av köksmöbler och köksinredningar (3102, 31020), 
tillverkning av madrasser (3103, 31030) och tillverkning av andra möbler (3109, 31090). Tillverkning 
av trä (16) och varor av trä, kork, rotting, sågning och hyvling av trä (161, 1610), sågning av trä 
(16101). Tillverkning av dörrar av trä (16232), tillverkning av fönster av trä (16233), tillverkning av 
övriga byggnads- och inredningsnickerier. (Statistiska centralbyrån, 2018) 
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slutprodukten. De processer som används för formning av material och 

montering av komponenter är samma standardmetoder som används i 

annan tillverkning, t.ex. vid tillverkning av träprodukter, plastprodukter och 

metallprodukter”. (Statistiska centralbyrån, 2008) 

1.4 Val av branschkoder 

SNI-koder kan vara förklaras antingen som 2-, 3-, 4- eller 5-siffriga. De två och tre 

första talen i SNI-koden visar till vilken huvudgrupp koden hör. När SNI-koden är 4- 

eller 5-siffrig är den mer specifik i sin förklaring av näringsgren. I tabellerna 1 och 2 

är SNI-koderna angivna med 2 siffror och specificeringen är angiven med ett ’x’. 

(Statistiska centralbyrån, 2018) (Ekonomifakta, 2018) 

 

SNI-koden som börjar med 16 omfattar företag inom träindustrin såsom tillverkare 

av varor av trä, kork och rotting samt tillverkare av trähus, -dörrar och -fönster. 

Möbelindustrin betecknas med SNI-kod 31xxx och innefattar bland annat av företag 

som tillverkar köksmöbler, kontorsmöbler och andra möbler. Byggentreprenörer 

eller husbyggare hör till SNI-kod 41xxx medan specialiserade bygg- och 

anläggningsentreprenörer hör till SNI-kod 43xxx. Företag med SNI-kod 43xxx kan 

till exempel syssla med golv- och väggbeläggningsarbeten, rivning eller 

slutbehandling av byggnader. I indelningen kombinerades stockhus och trähus till 

en grupp, trappor och snickeriprodukter blev grupp två och som tredje grupp var 

sågade och behandlade träprodukter. 

 

 

 

För att klassindela de undersökta företagen valde man att ta fram statistik från 

statistikcentraler och andra databaser med hjälp av följande SNI-koder som. De 

valda SNI-koderna omfattar de koder som hör till träbyggnadsbranschen;  

• 16100 Sågning och hyvling av 

trä 

• 16101 sågning av trä 

• 16102 hyvling av trä 

• 16210 tillverkning av faner och 

träbaserade skivor 

• 16231 tillverkning av 

monteringsfärdiga trähus 
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• 16232 tillverkning av dörrar av 

trä 

• 16233 tillverkning av fönster av 

trä 

• 16239 tillverkning av övriga 

byggnads- och 

inredningssnickerier 

• 16240 

träförpackningstillverkning 

• 3102 tillverkning av 

köksmöbler och 

köksinredningar 

• 31090 tillverkning av andra 

möbler 

• 41200 byggande av 

bostadshus och andra 

byggnader 

• 43320 

byggnadssnickeriarbeten 

• 71123 konstruktionstekniska 

tjänster

 

1.5 Val av företag 

Marknadsundersökningen riktades till små och medelstora företag (SME). Enligt 

statistikcentralen fanns det totalt 285 563 företag i Finland år 2016. Av dessa 

klassades totalt 282 972 företag (99,8%) som SME.  (Finlands officiella statistik 

(FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation], 2018) (Yrittäjät, 

2018) 

EU definierar SME som: 

o Mikroföretag; färre än 10 anställda eller omsättning mindre än 2 miljoner 

euro. 

o Småföretag; 10–49 anställda eller omsättning mindre än 10 miljoner euro. 

o Medelstora företag; 50–249 anställda eller omsättning högst 50 miljoner 

euro. 
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Enligt Sveriges statistiska centralbyrå (SCB) fanns det år 2017 totalt 1 200 000 

företag i Sverige och av dessa klassas 99,9 % som små och medelstora företag. I 

Västerbotten finns det sammanlagt 14 062 SME-företag. 

 

I tabell 2 ses antalet SME anställda och antalet företag per valda SNI-koder i 

Västerbotten och hela Sverige. Totalt arbetar 26 993 anställda inom SNI-kod 16xxx, 

tillverkare av trävaror. Möbelindustrin i Sverige har totalt 12 253 anställda. 

Sammanlagt 89 477 anställda arbetar under SNI-kod 41xxx, dvs. 

byggentreprenörer och 215 763 anställda arbetar inom SNI-kod 43xxx, 

specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer. 

Tabell 10. Antal anställda och antal företag per bransch i Västerbotten och hela Sverige. 
(Statistiska centralbyrån, 2018) 

Bransch / SNI-kod Antal SME- 
företag per 
bransch 
Västerbotten år 
2018 

Antal 
anställda i 
branschen i 
Västerbotten 
år 2018 

Antal 
SME-
företag 
per 
bransch i 
Sverige 
år 2018 

Antal 
anställda i 
branschen i 
Sverige år 
2018 

16xxx Tillverkare av varor 
i trä 

198 1821 4664 26993  

31xxx möbelindustri 51 233  2202 12253 

41xxx byggentreprenörer 439 1696  23016 89477  

43xxx specialiserade 
bygg- och 
anläggningsentreprenörer 

1811 6021  75446 215763  

Totalt 2499 9771  105328 344486  

 

I tabell 3 ser man det totala antalet anställda samt antalet SME-företag per vald SNI-

kod i Österbotten, Mellersta Österbotten och Syd-Österbotten samt Finland. Företag 

har själva angett SNI-kod och därför kan det i verkligheten finnas skillnader mellan 

data och vad företagen har för huvudsaklig sysselsättning i dagens läge. Tillverkare 

av varor i trä, SNI-kod 16xxx, har totalt 18252 anställda i hela Finland. 

Möbelindustrin med SNI-kod 31xxx har totalt 5909 anställda i Finland. Sammanlagt 

60 019 anställda arbetar med byggentreprenörskap, det vill säga SNI-kod 41xxx. 

Slutligen visar tabellen att det finns 86 013 anställda inom SNI-kod 43xxx, det vill 
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säga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer. (Finlands officiella 

statistik (FOS): Statistik över regional företagsverksamhet [e-publikation], 2018).  

Tabell 11. Antal anställda och antal företag per SNI-kod i Österbotten, Mellersta Österbotten, 
Syd-Österbotten samt hela Finland. (Statistikcentralen, 2018) 

Bransch / SNI-kod Antal SME-företag 

per bransch i 

Österbotten, 

Mellersta 

Österbotten och 

Syd-Österbotten år 

2017 

Antal 

anställda i 

branschen i 

Österbotten, 

Mellersta 

Österbotten 

och Syd-

Österbotten 

år 2017 

Antal 

SME-

företag 

per 

bransch 

i Finland 

år 2017 

Antal 

anställda i 

branschen 

i Finland år 

2017 

16xx Tillverkare av varor i 

trä 

319 2187  1925 18252 

31xxx möbelindustri 147 740 886 5909 

41xxx byggentreprenörer 1408 3601  18135 60019 

43xxx specialiserade 

bygg- och 

anläggningsentreprenörer 

2236 6306 22588 86013 

Totalt 4110 12834  43534 170193 

 

 

Sökningen begränsades till SME-företag i Umeå- eller Vasaregionen. Därefter 

sammanställdes en matris i vilken man gjorde en grövre indelning av de olika 

branscherna och företagsstorlekarna. Man kombinerade stockhus och trähus som 

grupp ett, trapptillverkare och snickerier som grupp två och som tredje grupp 

kombinerades de företag som arbetade med sågade och hyvlade produkter. 

Företagen grupperades enligt storlek och bransch. Den första kolumnen anger till 

vilken storleksklass som företaget hör medan man i den andra, tredje och fjärde 
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kolumnen ser till vilken av branscher företaget hörde. En grövre indelning gjordes 

och placerade företagen i tre större grupper.  

Matrisen i tabell 4 ger en överblick över storleken på de SME-företag som 

intervjuades och deras branscher. Till varje bransch och företagsstorlek valdes flera 

företag och man försökte få en tillräcklig representation från alla branscher. 

Företagen i kolumnen ”stockhus och trähus” hade SNI-kod 41xxx eller 43xxx, 

företag i kolumnen ”trappor och snickerier” hade SNI-kod 31xxx och företag i 

kolumnen ”sågade och hyvlade träprodukter” hade SNI-kod 16xxx. De tomma 

rutorna i matrisen betyder att det inte fanns företag av den storleken i den gruppen 

som kunde kontaktas för intervju. Företag 1, 2, 3 osv. representerar de företag som 

deltog i intervjun och deras placering visar på deras storlek och bransch.  

Tabell 12. Sammanställd matris med de företag som deltog i intervjun.  

Företagets 

storlek 

Stockhus och 

trähus 

Trappor och 

snickerier 

Sågade och behandlade 

träprodukter 

Mikro Företag 1 Företag 2 Företag 3 

Mikro Företag 4 
 

Företag 5 Företag 6  

Mikro  Företag 7 Företag 8 
 

Små Företag 9 
 

Företag 10 
 

Företag 11 
 

Små Företag 12 Företag 13  

Små Företag 14 Företag 15  

Medelstora Företag 16 
 

Företag 17 Företag 18 

Medelstora  

 

 Företag 19 
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2 Umeå- och Vasaregionens uppfattning om cirkulär 
ekonomi 

Respondenterna kontaktades per e-post och telefon under december 2018-januari 

2019. Intervjuerna gjordes under perioden januari till mars år 2019 och tog 1–2 

timmar per intervju. Respondenterna erbjöds möjligheten att ta del av de 17 

intervjufrågorna på förhand, men man behövde inte svara på frågorna på förhand. 

Intervjuerna gjordes i första hand hos företagen, men tre av intervjuerna skedde per 

telefon. Svaren antecknades under intervjuerna och kodades och behandlades 

konfidentiellt.  

Intervjuguiden finns i sin helhet som bilaga till denna rapport. Den första delen av 

intervjuguiden bestod av frågor gällande grunduppgifter och den andra delen hade 

öppna frågor gällande cirkulär ekonomi, hållbarhet, tillverkning, returnering och 

samarbete.  I detta kapitel presenteras resultaten med både tabeller och löpande 

text beroende på frågans karaktär. 

2.1 Introduktion av de deltagande företagen 

Branscher som representerades i undersökningen var grovt indelade i tre 

huvudgrupper, se kapitel 1.2. Grupp ett omfattade företag som tillverkade trähus, 

stockhus, småhus, flerbostadshus och fritidshus. Grupp två omfattade företag som 

tillverkare snickeriprodukter, såsom trätrappor, -dörrar, -fönster, kök, badrum och 

specialinredningar. Den tredje gruppen omfattade företag som tillverkade sågade 

och hyvlade produkter, träförpackningar och -skivor. Fyra respondenter 

representerade företag som tillverkade industrihallar, yttertak och CLT-produkter 

(korslimmat trä). Sex av respondenterna representerade företag som hörde till 

grupp 1, sju representerade företag som hörde till grupp 2 och sex representerade 

grupp 3. En respondent från varje företag deltog i intervjun. De roller som 

respondenterna hade var till 85 % verkställande direktör och 15 % av 

respondenterna hade titeln chef, företagare, förman, kalkylator och produktionschef. 

Åtta av företagen hade 1–10 anställda och åtta hade 11–49 anställda. Ett företag 

hade fler än 250 anställda och två företag hade mellan 50–249 anställda. Den årliga 

omsättningen var i de flesta fall under 2 miljoner euro (9 företag), sex företag hade 

en årlig omsättning som var under 10 miljoner euro. Två av företagen hade en 
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omsättning som var mindre än 50 miljoner euro och två hade en omsättning som 

var mer än 50 miljoner euro.  

Företagen representerade i sin helhet 132 anställda kvinnor och 923,5 anställda 

män. Av kvinnorna hade 21 en ledningsposition och av männen hade 40,5 män 

ledningsposition. Procentuellt sett är antalet 16 % respektive 4 %. Ett företag hade 

en manlig anställd med ledande roll som inte arbetade heltid, därav svarade 

respondenten att företaget hade en halv person. Företag som hade en 

jämställdhetsplan, sex företag av nitton, kom planen inte fram i praktiken, men 

respondenterna poängterade att den inte fanns till enbart för kvinnors jämställdhet i 

företagen, utan jämställdhet skulle gälla oberoende kön, sexuell läggning, ålder och 

etnicitet. Jämställdhet inom träbyggnadsbranschen behandlas som ett skilt mål i 

TMF:s guide för hållbar utveckling. Där poängteras det att jämställdhet inte bara 

handlar om att anställa kvinnor, utan att alla ska få känna sig inkluderade på 

arbetsplatsen.  

2.2 Företagens uppfattning om cirkulär ekonomi och hållbarhet 

I tabell 5 presenteras medeltal av svaren som kom från fråga som bestod av olika 

produktfaktorer och deras betydelse för företagets framgång. Respondenterna 

skulle svara på produktfaktorns betydelse för fem år sedan (blå stapel) respektive 

dagsläge (röd). De blåa staplarna visar medeltalet för faktorernas betydelse för fem 

år sedan medan de röda staplarna visar betydelsen i nuläget. Medeltalet har räknats 

ut genom att sammanställa samtliga svar som dividerats med det totala antalet svar. 

Decimaltalen visas med två decimalers noggrannhet eftersom en del svar hade liten 

skillnad för fem år sedan jämfört med dagsläget.  

 

 

 

 

Skalan som användes var följande;  

 

• 0 - faktorn saknar betydelse 

• 25 - faktorn har lite betydelse 

• 50 - faktorn har viss betydelse  
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• 75 - faktorn har rätt stor betydelse  

• 100 - faktorn har mycket stor betydelse.  

Tabell 13. Produktfaktorers betydelse för företagets framgång, för fem år sedan vs. nuläget. 

 
 

I tabell 6 ses svaren gällande tio olika påståenden som respondenten skulle svara 

på för att klarlägga deras förståelse och uppfattning gällande cirkulär ekonomi och 

hållbarhet. I tabellen finns samtliga påståenden, svarsalternativ och svaren 

sammanställda. Talen motsvarar antalet respondenter för varje enskilt 

svarsalternativ. Respondenterna ansåg i huvudsak att de ganska bra kände till vad 

begreppet cirkulär ekonomi betyder. Två svarade att de förstod begreppet till fullo 

och två svarade att de inte alls förstod begreppet. Upplevelsen av att en cirkulär 

ekonomin skulle ge nya möjligheter stämde ganska bra eller dåligt. Sex 

respondenter upplevde att det stämde ganska bra. Åtta av nitton respondenter 

upplevde inte att deras kunder direkt efterfrågade cirkulära produkter i dagsläge. 

Två respondenter erbjöd kunderna en returneringsmöjlighet i någon form, men 

huvudsakligen erbjöds inte den möjligheten. Nio respondenter hade ganska många 

kunder som redan i dag efterfrågade hållbara produkter. Sju av respondenterna 

ansåg att de varken bra eller dålig beredskap att utveckla nya cirkulära produkter. 

Arton respondenter upplevde att cirkulär ekonomi mycket dåligt, ganska dåligt eller 

varken bra eller dåligt kunde öka företagets lönsamhet. Sjutton respondenter 

upplevde att företagets tillväxt mycket dåligt, ganska dåligt eller varken bra eller 
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dåligt skulle växa med hjälp av CE. Gällande samarbete med andra företag inom 

samma bransch gällande miljöfrågor upplevde åtta av nitton respondenter att 

påstående stämde mycket dåligt. Respondenternas intresse för att delta i en 

framtida utvecklingsgrupp varierade från att stämma ganska dåligt till att stämma 

ganska bra.  

 

För att ytterligare finfördela respondenternas svar kan man se att det fanns ett större 

intresse för cirkulär ekonomi bland företagen i Umeåregionen jämfört med företagen 

i Vasaregionen. Åtta av tio företag i Umeåregionen visade intresse för cirkulär 

ekonomi medan motsvarande antal var fem av nio i Vasaregionen. I bägge regioner 

var det främst snickerier och trapptillverkare som visade intresse för cirkulär 

ekonomi, men också tillverkare av trähus var också intresserade av cirkulär 

ekonomi. Lägst intresse fanns bland företag som sysslade med sågade och 

behandlade produkter.  

 

Skalan som användes var följande;  

 

• 0 – stämmer mycket dåligt 

• 25 – stämmer ganska dåligt 

• 50 – stämmer varken bra eller dåligt 

• 75 – stämmer ganska bra 

• 100 – stämmer mycket bra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 14. Påståenden gällande förståelsen om cirkulär ekonomi och hållbarhet.  

  
Påstående Stämmer 

mycket dåligt 

Stämmer 
ganska 
dåligt 

Stämmer 
varken bra 
eller dåligt 

Stämmer 
ganska bra 

Stämmer 
mycket bra 
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1 Vi känner till vad cirkulär 
ekonomi betyder. 2 1 3 11 2 

2 Vi upplever att cirkulär 
ekonomi kan ge oss nya 
möjligheter. 

2 1 8 6 2 

3 Våra kunder efterfrågar 
redan i dag produkter som 
är cirkulära. 

4 8 6 1   

4 Vi erbjuder våra kunder 
möjligheten att returnera 
gamla produkter. 

12 4 1 2   

5 Våra kunder efterfrågar 
redan idag produkter som 
är hållbara. 

  2 5 9 3 

6 Vi har beredskap att 
utveckla nya cirkulära 
produkter. 

 2 5 7 4  1 

7 Vi upplever att vi kan 
förbättra företagets 
lönsamhet med cirkulär 
ekonomi. 

5 7 6 1    

8 Vi upplever att vi kan öka 
vår tillväxt genom cirkulär 
ekonomi.  

 2 9 6 2   

9 Vi samarbetar med andra 
företag inom samma 
bransch gällande 
miljöfrågor. 

8 5 1 3 2 

10 Vi har ett intresse av att 
delta i en framtida 
utvecklingsgrupp gällande 
cirkulär ekonomi. 

1 6 7 4  1 

 

 

Det fanns en del likheter mellan länderna gällande respondenternas första kontakt 

med begreppet cirkulär ekonomi. De flesta hade hört om begreppet via media, 

samhällsdebatten, radio, TV och tidningar medan andra blivit bekanta med 

begreppet från andra projekt, på andra arbetsplatser, inom branschorganisationer, 

avfallshanteringen i närheten eller nätverkssammanhang. I fem fall var det via 

marknadsundersökningen som respondenterna hörde begreppet för första gången.  

Fler av företagen arbetade med hållbarhet på lite olika sätt och ett företag hade 

arbetat med cirkulär ekonomi. Företaget som hade arbetat med CE hade gjort det i 

samband med ett annat projekt där fler branscher varit involverade. Ett annat företag 

hade inte specifikt benämnt arbetet som cirkulär ekonomi, men hade satt fokus på 

att fundera på hur de kunde dra nytta av spill som kommer från produktionen. 
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Hållbarhetsaspekten togs i beaktande bland annat under designfasen och beroende 

på vem produkten var ämnad för i slutändan. Det fanns respondenter som inte 

arbetade med varken hållbarhet eller cirkulär ekonomi i dagsläget. Motiveringen var 

till exempel att de ansåg att produkten var förbrukad och inte kunde användas på 

nytt.  

Styrkor med cirkulär ekonomi var bland annat hållbarhetsaspekten, miljöimagen, 

miljövänligheten, ekonomiska fördelarna, återvinningen, resursbesparingen och 

chansen att öka samarbete med andra. Svagheter som nämndes var 

entreprenörsbrist, resursbrist, kundernas kunskapsbrist, brist på ekonomiska 

resurser, materialbrist samt brist på företagens egen kunskap. Möjligheterna med 

cirkulär ekonomi ansågs vara innovation, minskad miljöpåverkan, ökat 

produktutbud, kostnadsbesparing och återvinning. De hot som uppfattades med 

cirkulär ekonomi var förhöjda kostnader, mer byråkrati, sårbarhet och ökad 

konkurrens, ökad transport, tidsbrist och brist på material som kan användas. 

Många respondenterna tyckte att det var svårt att sätta sig in i en situation där 

företaget borde förändras för att passa in i ett cirkulärt samhälle. Samtidigt upplevde 

en del respondenter att det skulle behöva ske förändringar i alla delområden, såsom 

tekniken, ekonomin, samarbetet med leverantörerna och marknadsföringen, för att 

bli en del av ett cirkulärt samhälle.  

För att anpassa företaget mot en cirkulär ekonomi nämndes i första hand viljan. 

Respondenterna ansåg ska finnas ett internt intresse att vilja anpassa företaget. 

Några företag tog upp det faktum att det mesta inom företaget styrs av ekonomin 

och att inte kan veta vad man skulle satsa på i företag om det fanns tillräckligt med 

pengar i budgeten. Flera respondenter nämnde lagstiftningen som en extern faktor 

som krävs för att företagen skall anpassa sig till en cirkulär ekonomi. Några 

respondenter ansåg att kundernas krav skulle komma att påverka hur företaget 

arbetar och anpassar sig till en cirkulär ekonomi. Alla respondenter kunde inte 

komma på vilka faktorer som skulle krävas för att anpassa företaget mot en cirkulär 

ekonomi. Majoriteten av respondenterna kunde inte se att några av de aspekter som 

diskuterats under intervju skulle komma att bidra till ekonomiska förbättringar i deras 

företag. Enstaka respondenter trodde att det kanske fanns aspekter som skulle 

bidra till ekonomisk förbättring. 
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Flera respondenter upplevde att deras roll i ett cirkulärt samhälle var så liten att de 

inte kunde bidra genom anpassning mot en cirkulär affärsmodell, men nämnde att 

de försöker bland annat ta reda på lösningar, sortera och inte slösa produkter i 

onödan. Ingen respondent upplevde att det fanns anpassningssvårigheter för att 

designa produkter mot en cirkulär affärsmodell.   

2.3 Företagens kundkontakt 

Majoriteten av företagen som deltog i intervjun hade både privatpersoner och andra 

företag som sina kunder. Fyra av företagen hade endast andra företag som kunder. 

Det framkom en del skillnader på slutprodukten beroende på om kunden var en 

privatperson eller en byggfirma. Många privatpersoner vill gärna ha ett hälsosamt 

hus, men priset var avgörande. Bland byggfirmorna fanns det en del variationer, 

men en del företag var beredda att betala ett högre pris för en slutprodukt som var 

hälsosammare. Respondenterna var alla av den åsikten att företag och firmor var 

mer medvetna om alternativen på marknaden och efterfrågade miljövänliga och 

hållbara råvaror.  

Samtliga respondenter hade i sin verksamhet fokus på kundanpassning till 100 %, 

kundbaserat, kundvänliga, personlig service, skräddarsytt (för kundens behov) och 

kvalitét och det är dessa huvudpunkter som kommuniceras till kunderna antingen 

via PR, personlig kundkontakt, djungeltelegrafen, ryktet eller företagens webbsidor 

och social media. Samtliga respondenter poängterade att de sysslar till stor del, eller 

till 100 % med trä, och ansåg därför att materialet trä är en fördel att lyfta fram när 

man kommunicerar verksamhetsidén.  

Flera respondenter satte vikt på att förklara för kunden hur de bygger, ställa upp för 

kunderna, poängtera certifiering, bygga upp ett förtroende, enligt kundens 

önskemål, att bygga framtidssäkert. De företag som också hade andra företag som 

sina kunder satte mer vikt på att kommunicera verksamhetsidén genom att beskriva 

sig själva eftersom produkten kan vara förutbestämd genom en upphandling som 

man vill få. De argument som ansågs bli stärkta av cirkulär ekonomi var att företagen 

använde trä som material till sina produkter och det anses vara ett hälsosamt 

alternativ med hög kvalité och kan slutligen användas som energi. Sex respondenter 

av nitton ansåg att deras verksamhetsidé inte stärks av cirkulär ekonomi. 
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2.4 Företagens produkter och produktutveckling 

Företagens uppfattning om hur stor andel av omsättningen som var direkt kopplad 

till träprodukter varierade i sin helhet från 10 % till 100 %. Tio av nitton respondenter 

var av den åsikten att deras omsättning var till 100 % kopplat direkt till träprodukter, 

medan en respondent ansåg att företagets omsättning till 10 % var kopplad direkt 

till träprodukter.  Övriga respondenter upplevde att omsättningen var direkt kopplad 

till träprodukter från 20 – 98%. 

Bland företagens tre viktigaste produktgrupper fanns det variation i vilken 

produktgrupp som nämndes och dess andel av omsättningen, eftersom flera 

branscher var representerade. En respondent nämnde en viktigaste produktgrupp 

och dess andel var 100 % av omsättningen. Sju respondenter ansåg att de hade 

två viktigaste produktgrupper och deras andel av omsättningen varierade från 5 %-

95 % per produktgrupp. Elva respondenter hade tre viktigaste produktgrupper och 

grupperna bidrog med allt från 2,5 % - 95 % av företagens omsättning.  

2.4.1 Tillverkningsprocessens hos trähustillverkare 

Eftersom intervjuerna gjordes med företag inom olika nischer inom 

träbyggnadsbranschen så fanns det variationer i deras tillverkningsprocesser. 

Sammanlagt 19 respondenter från lika många företag deltog. Sex företag hörde till 

gruppen med trähustillverkning, sju företag hörde till snickeri- och trapptillverkande 

företag och sex företag hörde till tillverkare av sågade och hyvlade träprodukter.  

 

Trähus företagen byggde främst element i sin fabrik som sedan monterades på plats 

hos kunden. Förrän elementen var redo att sändas iväg hade allt blivit ritat och sågat 

från rätt trämaterial. De större trähusföretagen hade skilda produktionslinjer och 

automatiserade sågar för de olika delmomenten som slutligen bildade en helhet, ett 

element. Två mindre trähusföretag byggde allt från grunden på plats hos kunden 

enligt kundens önskemål. Antingen hade kunden med sig en egen ritning av till 

exempel huset eller uterummet som de önskade eller så kunde företaget självt sköta 

om ritningen.  

 

Några av respondenterna representerade större företag som byggde olika typer av 

bostäder, industrihallar, kontor och lokaler. Deras tillverkningsprocess började med 
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förvärv av mark, där byggnaden skulle komma att stå, och bygglov. I ett företag 

hade man ett så kallat värdeflöde som innebar att fler olika experter kunde tillsättas 

inom företaget, från kalkylatorn till orderhandläggaren till ritaren och konstruktören 

och slutligen till försäljaren av slutprodukten. Detta företag skötte om sin egen 

produktionsprocess gällande förädling av ”skog till limträ”. En gemensam faktor för 

dessa företag var den att samtliga bygger slutprodukten på plats och deras 

råmaterial beställs dit enligt behov.  

2.4.2 Tillverkningsprocessen hos tillverkare av sågade och hyvlade 
produkter 

För de företag som arbetade med sågade och hyvlade produkter så fanns det 

variationer i hur råmaterialet togs fram och dess mängd. Ett mindre företag köpte 

råmaterialet från olika leverantörer och valde ut de som gick vidare för förädling. Ett 

större företag å sin sida valde själv ut vilka träd som skulle fällas i skog och hade en 

egen transportenhet som transporterade det fällda träet till företaget där 

förädlingsprocessen började. De större företagen hade mer automatiserad kontroll 

och genomgång av anlänt råmaterial som övervakades av personal, medan mindre 

företag skötte råmaterial kontrollen och hyvlingen manuellt. Samtliga respondenter 

som arbetade med sågade och hyvlade produkter nämnde FSC-certifieringen som 

skulle märkas på träet före försäljning.  

 

Oberoende om det var frågan om ett mindre eller större sågverk så behandlades 

spillet på lika vis. Ytskiktet som togs bort från timret blev antingen spill eller flis. 

Timret sågades och torkades i ungefär en veckas tid beroende på tjockleken av 

träet. Därefter såg processen lite olika ut beroende om det var frågan om ett mindre 

eller större sågverk. För ett mindre företag kunde det cirka två veckor att tillverka 

bland annat lister av träet enligt kundens önskan, men förädlingen tog lite längre 

hos större företag, upptill sex veckor, eftersom mängden var märkbart större.  

2.4.3 Tillverkningsprocessen hos snickerier 

För trapptillverkare finns fokus på att se mått för den plats var den färdiga trappan 

skall monteras. Dörrar och fönsters placering måste tas i beaktande. Kunden väljer 

materialet från tillverkarens utbud och hur slutprodukten skall se ut, lackad eller 

målad och hur trappräcket skall se ut. De företag som arbetade med träförädling i 
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form av till exempel kök och möbler inledde sin tillverkningsprocess med att utföra 

mätningar hos kunden. En del av företagen beställde in rätt stommar för 

slutprodukten, medan ett annat företag kunde tillverka dem själva och måla och 

behandla produkterna före de skulle monteras hos kunden. 

2.4.4 Företagens hantering av restmaterial 

De företag som också handskas med andra material än enbart trä hade problem 

med bland annat gipsskivor, berg ull, plast och lack. I ett försök att återanvända 

gipsskivor på ett så ekonomiskt sätt som möjligt hade man försökt mala sönder 

gipsskivorna så att kalken kunde återanvändas. Det nämndes att man i Finland 

kunde sända tillbaka överblivna gipsskivor till leverantören som kan återvinna dem, 

men eftersom transportsträckan var så lång så var det inte lönsamt för företagen i 

Österbotten och man hade slutat sända iväg de överblivna gipsskivorna. Gällande 

överblivna gipsskivor efterfrågade några respondenter en aktör eller entreprenör 

som skulle kunna ta hand om dem och återanvända dem. Bergullen var också ett 

restmaterial som i några fall orsakade problem eftersom företaget inte själv kunde 

återanvända det. En av respondenterna berättade att företaget hade en egen mal 

som kunde mala bergullen till blås ull och på vis blev ingen bergull ett restmaterial. 

Aluminiumrester som uppkom främst hos fönstertillverkarna sålde resterna vidare. 

Det företag som hade lackspill hade i planerna att kunna koka bort vattnet ur lacket 

så att en endast lacket skulle bli kvar för transport till avfallshanteringen för 

destruktion. 

  

Träflis och vedbitar som uppstod under förädlingen såldes eller användes för egen 

uppvärmning, antingen vid företagets lokaler eller i privatbostäder. De flesta 

behövde ändå köpa in mer träflis eller pellets för att täcka det hela egna 

uppvärmningsbehovet. Några sålde sågspånet till häststall och liknande där spånet 

kom till nytta för djuren. En respondent berättade att spånet såldes till föreningar i 

nejden som spred ut spånet på motionsspår, men respondenten övervägde att sälja 

spånet till växthus i nejden istället. Det restmaterial som inte kunde användas för 

uppvärmning eller försäljning sorterades och transporterades till den närmast 

avfallshanteringen. 
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De komponenter som ansågs vara utbytbara var förpackningsplasten som 

produkterna packas in i för transport till kunden. Det är frågan om stora mängder 

plast som är nödvändig för transporten och förvaringen tills produkten kan monteras 

eller användas, men plasten går inte att återanvända från gång till gång. De 

komponenter som nämndes som nya alternativ för att anamma den cirkulära 

processen var korslimmat trä (CLT) och biodiesel. Fler av respondenterna önskade 

att det skulle finnas andra material som var lika bra men bättre för miljön. De flesta 

av respondenterna kunde inte komma på vilka komponenter som skulle behöva 

bytas ut, men upplevde samtidigt att det inte fanns bättre alternativ att byta till för att 

anamma en cirkulär process.  

2.4.5 Förändringar i produktsortimenten 

Det var inga stora förändringar som skett under de senaste fem åren för någon av 

respondenterna och de förändringar som skett berodde på att produkterna blivit mer 

kundanpassade. Få respondenter ansåg att deras produktsortiment skulle komma 

att förändras under de kommande fem åren med bland annat nya produkter, andra 

kundgrupper eller andra möjligheter på marknaden. Resterande ansåg att det inte 

skulle komma att ske några stora eller förändringar överhuvudtaget.  

Miljön och hållbarhetsfrågorna kan påverka produktsortimenten genom att trender 

kan ändras och innovationer kan öka vilket påverkar produktsortimentet på olika vis. 

En del företag gav inte tydligare svar än att de ansåg att både miljö och hållbarhet 

är viktigt men kunde inte sätta finger på deras betydelse för produktsortimentet. Det 

var fler av respondenterna som ansåg att miljö och hållbarhetsfrågor inte har någon 

stor betydelse för deras produktsortiment. De flesta respondenter ansåg att det som 

påverkar hur deras produkter designas beror till mångt och mycket på de rådande 

trenderna i samhället och också hur ekonomiskt lönsamt en tillverkningsprocess är 

eller kan vara. I nuläget var det ingen av respondenterna som hade ett 

returneringssystem. En av respondenterna nämnde att de själva lagrade överblivet 

byggnadsmaterial, men systemet fungerade dåligt eftersom materialet glömdes bort 

och man beställde nytt inför nästa byggprojekt.  

Några av respondenterna var öppna för idéen att ta emot och sälja vidare de 

produkter som kunderna ville bli av med, men ingen egentligen hade kapacitet att 

lagra produkterna i sina utrymmen. Ett annat hinder ansågs var den ekonomiska 
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biten. Respondenterna ansåg att de skulle vara för dyrt att restaurera en gammal 

produkt, till exempel ett fönster eller en dörr. Ett par av respondenterna nämnde att 

det kunde finnas en portal eller tjänst där gamla produkter kunde byta ägare. En 

annan respondent påpekade dock att det behöver finnas någon som kan kontrollera 

produkterna att de fortfarande är trygga och uppfyller de krav och standarder som 

finns.  

 

2.5 Gränsöverskridande affärer 

Respondenterna ombads svara på frågor gällande affärer antingen till Finland eller 

Sverige under de senaste fem åren och vad som eventuellt kunde bidra till att 

utveckla affärer mellan länderna. Majoriteten av respondenternas geografiska 

affärsområde var den närmaste regionen, antingen Vasa- eller Umeåregionen. 

Därefter nämndes de närmaste kommunerna som i detta fall var Västerbotten och 

Österbotten. Några företag hade affärer inom det egna landets gränser och endast 

ett fåtal exporterade utan för det egna landets gränser. 

Åtta av de nitton företag som deltog hade haft affärer med Finland eller Sverige de 

senaste fem åren. De flesta respondenter svarade att de inte hade behov av att 

eventuellt bygga upp affärer till Finland eller Sverige. Orsak till detta var antingen 

den att de inte hade intresse, inte övervägt möjligheten eller saknade kapacitet för 

att göra affärer i andra länder än hemlandet. De företag som arbetade lokalt, i sitt 

närområde såsom Vasaregionen och Umeåregionen, ansåg att det var mest 

ekonomiskt lönsamt att hållas i sitt närområde. 

Två av de trähus tillverkande företagen i Vasaregionen hade ett intresse av att 

utveckla gränsöverskridande affärer till Umeåregionen och hela Sverige. 

Motsvarande tre företag i Umeåregionen var intresserade av att utveckla 

gränsöverskridande affärer till Vasaregionen och Finland. De intresserade 

företagen i Umeåregionen representerade sågverk och snickerier.      

Det nämndes till exempel att företaget själv kunde ha egna lokala försäljare på plats 

i landet vilket kunde underlätta affärerna eftersom kundkontakten skulle kunna 

skötas på ett personligt plan. En annan respondent upplevde att man skulle behöva 

lära känna varandra bättre för att kunna knyta kontakter och ha gemensamma 

affärer. För att detta skulle lyckas nämndes behovet av att kunna språket, antingen 



                                                                                          
29 Bilaga 2, s. 

finska eller svenska. Några av respondenterna hade liknande tankar gällande Vasas 

och Umeås placering och tyckte att eventuella affärer lättare kunde byggas upp med 

hjälp av en bro mellan länderna som skulle underlätta trafikeringen.  

 

Olika förslag som respondenterna ansåg att kunde bidra till att eventuellt starta upp 

affärer över Kvarken var följande;  

 

• Lokala försäljare 

• Nätverk för att lära känna varandra och skapa gemensamma affärer 

• En bro över Kvarken 

• Personal med språkkunskaper i finska/svenska

Åtta respondenter uppgav att de hade export. Två av dessa ansåg att exporten stod 

för 65 % av omsättningen. Som lägsta värde svarade en respondent att exporten 

motsvarade 1–2 % av omsättningen. Elva av nitton respondenter angav att de inte 

hade någon export. 

Företagen som utövade export hade följande länder som mottagande part;  

• Danmark  

• Egypten  

• England 

• Estland 

• Frankrike 

• Island 

• Kina 

• Marocko 

• Mellanöstern 

• Nordafrika 

• Norge 

• Polen 

• Spanien 

• Sydkorea 

• Tyskland



                                                                                          
30 Bilaga 2, s. 

2.6 Företagens uppfattning om samarbete 

I detta kapitel finns fokus på samarbete med företag inom samma bransch, 

konkurrens, hur samarbeten sköttes och hur eventuella motsättningar och 

spänningar sköttes.  

Tretton av 19 respondenter svarade att de samarbetar med andra företag inom sin 

bransch. En respondent ansåg att de inte hade samarbeten med andra företag inom 

sin bransch och upplevde därför att de resterande frågorna förföll och respondenten 

hade inga svar att bidra med. Tio av 19 respondenter uppgav att de har någon typ 

av konkurrens med de företag som de också samarbetar med. I de resterande fallen 

fanns det ingen konkurrens främst på grund av att företagen hade andra målgrupper 

och storleksskillnaden mellan företagen gjorde att det inte uppstod konkurrens. En 

del företag såg inga nya möjligheter för samarbete för att skapa cirkulära tjänster 

och produkter. Tolv respondenter ansåg att det skulle finnas nya möjligheter för 

samarbete för att skapa cirkulära tjänster och produkter.  

En av respondenterna såg inte några potentiella fördelar med samarbete. En annan 

respondent såg inte fördelar med samarbete med företag inom samma bransch, 

men upplevde att det skulle finnas fördelar att samarbeta med andra branscher, i 

detta fall med metallföretag. Resten av respondenterna ansåg att det bland annat 

skulle kunna finnas ekonomiska fördelar, nationella fördelar, fler arbetsmöjligheter 

och bättre gemensamma villkor. Man syftade också på fördelar med att vara många 

tillsammans då man till exempel kunde ha ett gemensamt ägande av maskiner. En 

del såg inte att det fanns några möjligheter att utveckla de samarbeten de hade 

idag, andra hade inte några pågående samarbeten att utveckla och slutligen var fler 

respondenter positivt inställda till att utveckla de samarbeten de har idag.  

Respondenternas roll i samarbeten med andra företag var varierande. 

Respondenternas roller var allt från drivande till delade roller med andra inom 

samarbetet till att vara den passiva i samarbetet. Motiven att delta i olika 

samarbeten var ekonomiska, men vikt lades också vid att få nöjda kunder utifrån 

samarbetet och att samarbetet skulle vara ömsesidigt gynnande. En del samarbeten 

gick ut på att respondenten sände en potentiell kund vidare till ett konkurrerande 

företag. Detta gjordes främst för att företaget inte själv hade tid eller kunskap att 

hjälpa kunden. 
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De flesta respondenter ansåg att det var främst ekonomiska fördelar man kunde få 

utav samarbeten. De sociala fördelarna nämnde också eftersom relationer mellan 

företag stärktes i och med samarbete. Det som ansåg vara negativt var bristen på 

tid eftersom tid spenderad för samarbetet var mindre tid för andra uppgifter.  

Det var slutligen väldigt få respondenter som hade upplevt motsättningar eller 

spänningar mellan samarbetspartners eller inom den egna organisationen i 

samarbete med andra företag i branschen. De som upplevt motsättningar eller 

spänningar tyckte att de uppstått på grund av tidsbrist eller på grund av att alla inte 

velat bidra lika mycket. För att hantera de motsättningar eller spänningar som 

uppstått under samarbeten hade de flesta respondenter försökt se till att villkor och 

spelregler var fastställda på förhand. I ett fall var det så att motsättningarna uppstått 

på grund av att företaget använt sig av en extern leverantör och då hade 

respondenten försökt förklara varför denna leverantör blivit vald. Utmaningen hade 

i det fallet varit att förklara så att alla i företaget förstod motiveringen till valet av 

leverantör. Många respondenterna ansåg att andra företag inte måste vara med i 

samarbeten om de inte vill. Alla respondenter hade inte upplevt att det skulle ha 

förekommit motsättningar eller spänningar under samarbeten. Samtliga 

respondenter brukade värdera eller ha specifika förväntningar på faktiska eller 

möjliga resultat av samarbeten och en respondent hade specifikt värderat eller haft 

specifika förväntningar på hur samarbeten inverkade på hållbarhet.  

3 Diskussion 

Nitton SME-företag representerade sju olika träbyggnadsbranscher i denna 

marknadsundersökning vilket innebär att man kan anse att man fått en inledande 

uppfattning om respektive branschers uppfattning om CE. Som det framkom i kapitel 

2 finns det 2499 SME-företag inom träbyggnadsbranschen i Västerbotten och 

motsvarande antal är 4110 SME-företag i Österbotten, Mellersta Österbotten och 

Syd-Österbotten. På så vis motsvarar de deltagande antalet endast en bråkdel av 

samtliga SME-företag i regionerna som omfattades av intervjuerna. 

Resultatet visar att det ännu är fler män än kvinnor inom träbyggnadsbranschen och 

de företag som arbetar med en egen jämställdhetsplan strävar till att skapa och 

upprätthålla jämställdhet oberoende kön, sexuell läggning, religion eller ålder. 

Träbyggnadsbranschen handlar inte enbart om tillverkning av träprodukter, utan 
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såsom TMF poängterar så finns det flera olika arbetsroller som man kan ha i 

branschen, bland annat ingenjör, produktutvecklare och försäljare.  

Jämför man regionerna kan konstatera att SME-företag i Umeåregionen till större 

del kände till vad cirkulär ekonomi är för något samtidigt som majoriteten upplevde 

att de inte hade beredskap att utveckla nya cirkulära produkter. Företagen i 

Vasaregionen upplevde att de kände till vad cirkulär ekonomi är för något och de 

hade högre tilltro till deras beredskap att utveckla nya cirkulära produkter. Samtliga 

var dock positivt inställda till begreppet cirkulär ekonomi.  

Trots att fler respondenter ansåg att de ganska bra kände till vad CE betydde var 

inte lika många övertygade om de fördelar, såsom ökad lönsamhet och tillväxt, som 

CE kunde ge företaget. Eftersom det i sin helhet fanns intresse av att delta i en 

framtida utvecklingsgrupp gällande CE visar resultatet att respondenterna gärna vill 

ta del av kunskapen. I nuläget hade inte alla hört om cirkulär ekonomi före intervjun 

och de som hört begreppet tidigare hade i huvudsak stött på det via nyheter och 

social media, men inte arbetat cirkulärt. Det var vanligare att företagen arbetade 

med hållbarhet genom val av material och metoder för att deras produkter skulle 

vara så hållbara som möjligt. För att öka kunskapen om CE behöver det erbjudas 

kurser och föreläsningar med konkreta exempel på hur CE kan tillämpas och vad 

det kan bidra med.  

Produktgrupperna som nämndes var sammanlagt 38 stycken. Ett företag nämnde 

endast en produktgrupp, medan övriga ansåg att de hade två eller tre viktigaste 

produktgrupper. Oberoende om det är frågan om ett trähus, fönster, hyvlade 

trävaror eller trappor så finns det möjlighet att skapa tjänster och produkter som är 

mer cirkulära. För att detta ska bli aktuellt och erbjuda företag motiv att delta, vore 

det av värde att presentera exempel på hur en cirkulär affärsmodell kan bidra till 

företagets lönsamhet och tillväxt.  

Respondenterna var överlag intresserade av samarbete, nya nätverk men samtliga 

poängterade att samarbetet bör vara både ekonomiskt och socialt fördelaktigt. 

Inledningsvis bör företagen träffa varandra och skapa kontakter sinsemellan som 

kan leda till gemensamma cirkulära tjänster och produkter. För att initiera 

gränsöverskridande samarbeten behöver man ordna träffar och företagsbesök, så 

att företag kan få ny kunskap och dela med sig av egna erfarenheter. Detta skulle 
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kunna leda till ökade affärer över Kvarken och på så vis bidra till att öka exporten. 

Samtliga respondenter var av den åsikten att överenskommelser och spelregler ska 

finnas och följas upp vartefter så att man vet hur samarbetet framskrider. Eftersom 

respondenterna likadana uppfattningar om samarbete med andra, borde det inte 

leda till motsättningar eller spänningar som inte skulle kunna gå att lösa genom 

diskussion.  

Endast den regionala marknaden hade i allmänhet minskat i betydelse för 

företagens framgång. Både den nationella och internationella marknadens 

betydelse hade ökat de senaste fem åren, vilket kan tolkas som att företagen är 

öppna för nya marknader och export. En ökning i kundanpassningen hade också 

skett under senaste fem åren och man kan påstå att kunderna har en förmåga att 

påverka vad företagen vill tillverka och sälja. Kundernas krav på produkter som är 

hållbara, miljöanpassande och cirkulära kunde få företagen att vilja övergå till en 

cirkulär ekonomi.  

Prisets, lönekostnadernas och transportkostnadernas betydelse hade alla ökat de 

senaste fem åren och hade enligt skalan en viss betydelse för företagets framgång. 

Leveranssäkerhetens och säkerhetens betydelse hade bägge ökat. Ökningen i 

leveranssäkerhetens betydelse sades bero på att företagen vill att kunderna ska få 

sina produkter i tid. Säkerhetens betydelse hade ökat i och med olika krav och 

bestämmelser på hur det ska se ut och fungera på arbetsplatserna. Den tekniska 

nivåns betydelse för företagens framgång hade ökat mest de senaste fem åren. 

Orsaken till ökningen var bland annat förändringar i material, produktutbudet och 

kundernas krav. Designens betydelse hade ökat nästan lika mycket och orsaker var 

främst i kundernas krav.  

Tillverkningsprocessen hos företagen var lika på så vis att de själva köpte sitt 

råmaterial och kunde i viss mån påverka vilket material som används. Samtliga 

företag värnade om att välja råmaterial med hög kvalitét och möta certifieringskrav. 

Det använda råmaterialet var i främsta hand trä, men också aluminium, plåt, lac- 

och målfärg m.m. köptes in. Kunders krav och direktiv skulle kunna fungera som 

riktlinjer för företagen att vilja använda material som är hållbara och cirkulära. Om 

man därtill erbjuder utbildning och påvisar möjligheterna med CE kan det bidra till 

att öka företagens vilja att övergå till CE.  



                                                                                          
34 Bilaga 2, s. 

Företagen använde sitt träspill främst till uppvärmning eller sålde det vidare som 

kutterspån. Sådant restmaterial som företagen inte själva kunde använda till 

uppvärmning, till exempel målfärg, aluminium och plåt, transporterades till 

återvinningsstationer. I och med att en ökad transport av spill mellan företag 

uppfattades som ett hot med CE, kunde den cirkulära ekonomin tillämpas för att 

visa hur företagen själv kunde återtillverka spillet eller sälja det vidare till företag 

inom andra branscher. Detta skulle kunna skapa nya företagsmöjligheter och nya 

produkter. Samtidigt skulle en övergång till ett cirkulärt samhälle ske smidigt och 

utan ansträngning eller anpassningssvårigheter.  

Företagen hade likadana tillvägagångssätt när det gällde kommunikationen av 

verksamhetsidén till kunderna. Man var mån om att erbjuda kundanpassade och 

kundbaserade produkter. Detta betyder att kunderna kan vara de som inledningsvis 

kräver att företaget ska erbjuda produkter som är cirkulära. Eftersom företagen 

ansåg att träet i sig självt stärkte argumenten i deras verksamhetsidé så kan 

cirkulära produkter stärka argumenten ytterligare.  

Företagens kunder var både privatpersoner och andra företag, i några fall var också 

kommuner eller städer företagens kunder. Detta erbjuder en möjlighet att skapa en 

större förståelse om cirkulär ekonomi bland kunderna. När de vet om vilka 

möjligheter som finns kan de kräva cirkulära produkter och tjänster.   
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