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processen med mastersarbetet. Hon har hjälpt oss med uppsatsens disposition och utformning 

och har på så sätt varit bidragande till arbetets strukturella genomförande.   
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Sammanfattning  

Under de senaste århundradena har samhället tillämpat ett linjärt synsätt på ekonomin där varor 

produceras, säljs, används och sedan blir till avfall utan någon högre grad av återvinning. Det 

linjära synsättet har stor inverkan på vår planet med minskade ändliga resurser och ökat 

klimathot. Fler och fler har fått upp ögonen för att vårt nuvarande synsätt inte är hållbart och 

som en respons på den ökade medvetenheten har begreppet cirkulär ekonomi växt fram. 

Cirkulär ekonomi, i motsats till linjär, bygger på att sluta kretsloppen, både biologiskt och 

tekniskt. Begreppet innebär att minimera råvaruuttaget genom ökad återvinning och återbruk 

samt minimera avfallet genom att nyttja det som råvara någon annanstans.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åtgärder som skulle möjliggöra ett 

fastighetsföretags omställning från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Det innefattar att 

belysa vilka områden som bör beaktas när cirkulär ekonomi inkorporeras i verksamheten och 

hur eventuella hinder kan övervinnas. Arbetet har genomförts genom en litteraturstudie där 

cirkulär ekonomi har undersökts både på generell nivå samt specifikt inom fastighetsbranschen.  

En intervjustudie har genomförts med fastighetsföretag och andra marknadsaktörer där 

resultatet visar på tydliga strukturella problem som måste övervinnas för att övergången mot 

en cirkulär ekonomi ska kunna äga rum. Avsaknaden av en marknadsplats för återbrukade 

material och produkter är central. Fastighetsbranschen visar på en medvetenhet kring 

miljöfrågor, kunskapen om hur cirkulär ekonomi ska kunna inkorporeras i verksamheten är 

dock mindre. Vidare framgår att digitaliseringen kommer vara en drivande faktor där nya 

digitala tjänster och plattformar möjliggör inte minst för nya delandetjänster och funktioner. 

Att cirkulär ekonomi måste kunna kopplas till affärsnytta är tydligt och ur övergången mot 

cirkulär ekonomi uppstår nya affärsmodeller som på sikt kan öka lönsamheten givet att 

fastighetsägaren i högre grad kan arbeta cirkulärt.    
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Abstract 

In the last few centuries, society has applied a linear approach to the economy where goods are 

produced, sold, used and then become waste without a higher degree of recycling. The linear 

approach has a great impact on our planet with reduced finite resources and increased climate 

threat. More and more people have become aware that our current approach is not sustainable 

and as a response to the increased awareness, the concept of circular economy has emerged. 

Circular economy, in contrast to linear, is based on ending the cycles, both biological and 

technical. This implies minimizing raw material consumption through increased recycling and 

reuse and minimize waste by utilizing it as raw material elsewhere.  

The purpose of this study is to investigate which measures would enable a real estate company 

to switch from a linear to a circular business model. This includes highlighting which areas 

should be considered when circular finances are incorporated into the business and how any 

obstacles can be overcome. A literature study has been conducted in which circular economy 

has been examined both at the general level and specifically in the real estate industry. Later, 

an interview study has been conducted with real estate companies and other market participants 

where the result shows clear structural problems that must be overcome for the transition to a 

circular economy to take place. The lack of a marketplace for recycled materials and products 

is central. The real estate industry shows an awareness of environmental issues, however there 

is less knowledge about how circular economy is to be incorporated into the business. 

Furthermore, it appears that digitization will be a driving factor where new digital services and 

platforms are vital enablers, not least for new sharing services and functions. Circular economy 

must be linked to business benefits and from the transition to circular economy new business 

models will emerge, which in the future can increase profitability, given that the property 

owner can work more circularly to a greater extent. 
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1. Introduktion 

I denna del presenteras bakgrund till ämnet såväl som frågeställningar och syfte med arbetet. 

Cirkulär ekonomi som teori definieras även i följande avsnitt.    

1.1 Bakgrund  

Det råder konsensus kring synen på att dagens konsumtionssamhälle inte är en långsiktig 

hållbar modell. Produkter designas och tillverkas för att användas och slängas. Detta 

åskådliggörs genom FN:s 17 klimatmål som berör hållbarhet ur flera samhällsperspektiv så 

som hållbara energikällor, städer, konsumtion och produktion, industri och infrastruktur m.m. 

(Neshovski, 2019). Fastighetssektorn är idag en av de branscher som har störst miljöpåverkan. 

I Sverige står fastighetsbranschen för ca 40 % av all energikonsumtion enligt Boverket (2019) 

och inom EU står byggbranschen för 25 – 30 % av allt avfall (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). Som ett resultat av detta, tillsammans med den ökande miljömedvetenheten i samhället, 

har efterfrågan på gröna fastigheter och gröna hyresavtal på den kommersiella hyresmarknaden 

ökat menar Shiers (2000) och fler och fler fastighetsägare kan även erbjuda detta till sina 

hyresgäster. 

Cirkulär ekonomi som koncept är brett definierat men går i stora drag ut på att bibehålla värdet 

i produkter och material. För att kunna nå klimatneutralitet och ett långsiktigt hållbart samhälle 

måste en succesiv övergång från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi ske. Implementering av 

den cirkulära modellen skulle vara till gagn både på internationell och nationell nivå menar 

Korhonen et al. (2018). Det behövs handlingsplaner för hur omställningen till cirkulär ekonomi 

ska ske för olika branscher. Att övergå från en linjär till cirkulär ekonomi innebär utmaningar 

för företag såväl som för samhället i stort och inom vissa branscher har utvecklingen av en 

cirkulär ekonomi kommit längre än i andra (Urbinati et al., 2017). Precis som alla stora 

förändringar innebär även omställningen till cirkulär ekonomi ett paradigmskifte som kan ta 

tid. Således är det viktigt att identifiera de hinder som måste undanröjas för att uppnå en 

snabbare omställning.  

Det finns omfattande litteratur om begreppet cirkulär ekonomi som helhet men litteraturen och 

den tidigare forskningen är fragmenterad vilket leder till ett forskningsgap. Framförallt finns 

begränsad forskning om hur cirkulär ekonomi ska tillämpas och hur det påverkar företagens 

affärsmodeller. Således ger inte litteraturen någon klar bild över hur affärsmodeller ska 

utvecklas för att bli mer hållbara och inkorporera en cirkulär ekonomi (Bocken et al., 2014). 

Enligt Lieder & Rashid (2016) delas bilden av forskningsgapet fler som hävdar att forskningen 
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om cirkulär ekonomi bara utförs inom vissa områden, vilket medför att implementeringen 

sällan undersöks eller diskuteras.  

Cirkulär ekonomi är ännu inte tillämpat på bred industriell nivå och för att undersöka hur 

cirkulär ekonomi ska appliceras och implementeras behöver begreppet undersökas utifrån en 

praktisk synvinkel. Vidare behövs mer forskning kring cirkulära ekonomiska modeller som 

kan driva den ekonomiska utvecklingen och hur dessa kan se ut. Fler pilotprojekt och 

utvecklingsprogram bör tillkomma som undersöker hur implementering av cirkulär ekonomi 

kan ske i en verksamhet och hur detta kan kopplas till cirkulära affärsmodeller (Zhijun & 

Nailing, 2007). Avsaknaden av litteratur kring den praktiska dimensionen av cirkulär ekonomi, 

i kombination med oklarheten kring hur en cirkulär affärsmodell bör se ut, leder således till att 

framförallt större företag har svårt att ställa om från en linjär till cirkulär verksamhet hävdar 

Bocken et al. (2014). Enligt dem är de existerande framgångsrika exempel som finns ofta 

mindre företag som lyckats inkorporera cirkularitet i sin verksamhet. Genom att på bredare 

front framhålla fältstudier och framgångsrika exempel på implementering av cirkulär ekonomi 

i verksamheten menar Kiørboe et al. (2015) att diskussionen och även forskningen kan drivas 

framåt för att minska det existerande forsningsgapet. På så sätt kan fler företag, stora som små, 

öka sin kunskap och i högre grad lyckas med övergången från linjär till cirkulär.  

1.2 Problemformulering  

Cirkulär ekonomi som begrepp är brett och innefattar många olika delar. Således är det ofta 

svårdefinierat utifrån alla dess beståndsdelar vilket gör att begreppet kan uppfattas diffust och 

komplext. Som ett resultat av detta är existerande metoder för att sprida konceptet vidare 

undermåliga. Därav ökar vikten av förståelse för faktorer som både kan hindra och främja 

spridningen och utvecklingen av cirkulär ekonomi, begreppet bör konkretiseras (de Jesus & 

Mendonca, 2018).  

Enligt Holmström (2018) är samhällsbyggnadssektorn (inräknat byggprocesser från 

byggsektorn) en av de branscher som har störst miljöpåverkan och i Sverige står sektorn för en 

fjärdedel av alla koldioxidutsläpp. Vissa företag har kommit längre med hållbarhetsarbetet än 

andra men fokus på hållbarhetsarbetet bör ytterligare förbättras. Inom fastighetsbranschen 

finns idag fokus på energieffektiviseringar, så som nya tekniska system, vilket kan vara en del 

av lösningen för ett förbättrat klimat. Energieffektiviserande åtgärder är en del av framtidens 

lösningar, men mer behöver göras enligt henne. Då fastigheter som produkt har lång livslängd 

jämfört med andra producerade varor anser RE:SOURCE (2018) att cirkularitetsperspektivet 



3 

 

inom fastighetsbranschen bör fokusera på nyttjandefasen och hur denna kan effektiviseras, 

speciellt eftersom branschen idag har stor kunskap om byggfasens påverkan.  

Då cirkulär ekonomi är så pass nytt inom fastighetsbranschen finns ingen bestämt 

förhållningssätt till begreppet enligt Holmström (2018). För att nå en ökad cirkularitet krävs i 

hennes ögon att branschhinder, lösningar och gemensamma mål identifieras. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åtgärder som skulle möjliggöra ett 

fastighetsföretags omställning från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Det innefattar att 

belysa vilka områden som bör beaktas när cirkulär ekonomi inkorporeras i verksamheten och 

hur eventuella hinder kan överbryggas.  

1.4 Frågeställning 

• Finns hinder för en snabbare omställning till cirkulär ekonomi och vilka är i så fall 

dessa? 

• Hur kan hindren överbryggas? 

• Finns det en potential för ökad lönsamhet vid en snabbare omställning till cirkulär 

ekonomi?  

1.5 Avgränsning  

Valet av intervjupersoner är avgränsade till kommersiella fastighetsägare primärt verksamma 

på svenska storstadsmarknaderna. Urvalet är baserat på storlek av fastighetsbestånd och bland 

intervjuobjekten finns institutionellt kapital och börsnoterade bolag. Intervjuer har även gjorts 

med andra marknadsaktörer vilka är arkitektbyrå samt förvaltningskonsult. Därtill har 

författarna valt intervjuobjekt med olika yrkesroller, både från transaktions- och 

hållbarhetsavdelningar, för att diversifiera branschens egen bild av cirkulär ekonomi. 

Som utgångspunkt för uppsatsen har författarna valt att utgå från naturvårdsverkets definition, 

avsikten med detta är att definitionen ska fungera som referensram i både litteraturstudie, 

intervjuundersökning samt för analysunderlag. Då hållbarhet innefattar en bredare tolkning än 

cirkulär ekonomi, som har sin utgångspunkt i miljömässig hållbarhet, kommer inte hållbarhet 

behandlas. För att identifiera nämnda områden och undersöka vilken roll fastighetsägaren har 

inom cirkulär ekonomi, appliceras Naturvårdsverkets definition av cirkulär ekonomi på 

fastighetsbranschen (Naturvårdsverket, 2019), vilken följer nedan:  
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• Integration mellan olika parter för att nyttja varandras restprodukter och 

överskottsenergi 

• Integration av produktionsprocesser till samma värdekedja för att nyttja varandras 

restmaterial  

• Användande av förnybar energi samt cirkulära tillgångar (förnybara och 

återvinningsbara material) 

• Minskad användning av produkter till förmån av tjänster och funktioner 

• Resurs- och energieffektivare produkter  

• Minskad nyproduktion till förmån för uppgradering, reparation och återförsäljning 

• Delat ägande och nyttjande av resurser och tillgångar för att öka nyttjandegraden. 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

Det centrala konceptet i detta arbete är cirkulär ekonomi, enligt Geissdoerfer et al. (2017) ett 

begrepp som nu introducerats inom fastighetsbranschen. Begreppet bygger på att sluta olika 

kretslopp genom att dels minimera avfall, dels på bästa sätt nyttja andra aktörers avfall. Någons 

avfall blir någon annans material. Således innebär cirkulär ekonomi att på effektivast sätt nyttja 

de ändliga resurser som finns på jordklotet (Korhonen et al., 2018). Det finns flertalet 

närbesläktade teorier till cirkulär ekonomi där en av dessa är ”vagga till vagga”, från vilken 

cirkulär ekonomi även härstammar ifrån (Ellenmacarthurfoundation.org, 2019). Synsätten 

mellan dessa är lika men enligt Braungart et al. (2007) är ”vagga till vagga” mer tillämpat på 

produkter och system där grundkonceptet är att materialet slutligen ska gå att bryta ned, 

antingen för att återvända till det biologiska- eller tekniska kretsloppet.  

1.7 Disposition  

Arbetet inleds med en beskrivning av den forskningsmetod som valts och varför detta metodval 

gjorts. I detta avsnitt återfinns val av analys och arbetets validitet och reliabilitet. I nästföljande 

del avhandlas ämnet cirkulär ekonomi i en litteraturstudie, inledningsvis på en generell nivå 

utifrån den akademiska litteraturen. Därefter redogörs för den litteratur som kan relateras till 

fastighetsbranschen på en mer specifik nivå. 

Nästa del av uppsatsen avhandlar intervjustudien och presenterar en kortare inledning av 

företagets verksamhet följt av en mer omfattande sammanfattning från de intervjuer som gjorts. 

I efterföljande avsnitt presenteras analys av de resultat som erhållits från litteraturstudien såväl 

som intervjustudien. Här varvas analys och diskussion för att skapa ett mer dynamiskt analys- 

och diskussionsunderlag. Som sista avsnitt följer slutsats som syftar till att besvara de 

uppställda frågeställningarna och ge förslag till vidare studier. Vidare framförs även 

författarnas självkritik.  
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2 Metod  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åtgärder som skulle möjliggöra ett 

fastighetsföretags omställning från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Det innefattar att 

belysa vilka områden som bör beaktas när cirkulär ekonomi inkorporeras i verksamheten och 

hur eventuella hinder kan övervinnas. Nedan följer en beskrivning av den metod som valts för 

att bäst besvara uppsatsens forskningssyfte. En beskrivning ges även på hur väl denna uppsats 

möter kraven på validitet och reliabilitet utifrån ett forskningsperspektiv.  

2.1 Forskningsansats 

Som grund för detta arbete har en explorativ forskningsstudie valts, vilken är en av tre 

huvudsakliga tillvägagångssätt tillsammans med explanativ samt deskriptiv ansats. Enligt 

Lekwall & Wahlbin (2007) kan en kombination av flera typer av studier användas men 

vanligtvis förekommer dessa enskilda.  

En explorativ ansats väljs när en förklaring till något fenomen eller frågeställning ska hittas, 

vilket är fallet här. Valet av denna ansats innebär oftast en studie av kvalitativ art, som till 

exempel en litteraturstudie och intervjuer med kunniga inom ämnesområdet (Saunders et al., 

2016). Valet av forskningsansats är lämpligt då cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen är 

ett relativt outforskat område som ytterligare behöver belysas genom vidare utforskning 

tillämpat på fastighetsbranschen, bland annat genom intervjuer med aktörer inom branschen.  

2.2 Val av metod 

Valet av forskningsmetod här är en kvalitativ studie av abduktiv art vilket enligt Silverman 

(2010) lämpar sig för uppsatsens utförande. För att det ska vara möjligt att rapportera resultat 

i enlighet med uppsatsens syfte, krävs en ordentlig utredning om vad konceptet cirkulär 

ekonomi innebär i ett bredare perspektiv och inom branscher som kommit längre med 

konceptet, för att sedan kunna identifiera hur detta koncept kan användas inom 

fastighetsbranschen.  

Kvalitativ forskning kan härleda sina slutsatser utifrån empiriska erfarenheter för att bredda 

perspektiv på den undersökta frågan men även luta sig mot en deduktiv ansats för att testa 

hypoteser och på så vis fokusera resonemanget kring en teori. Arbetet inleds med att definiera 

vissa ramar kring vad cirkulär ekonomi innebär i teori och praktik. Då författarna vill bredda 

perspektivet och undersöka hur cirkulär ekonomi kan tillämpas inom fastighetsföretag, 

förändras forskningsansatsen och blir mer induktiv. Uppsatsen kommer att vara abduktiv, där 

forskningen rör sig mellan teori och empiri (Saunders et al., 2016). 
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2.3 Forskningsutförande 

Insamling av data sker på två nivåer, dels genom litteraturstudie för sekundärdata, dels genom 

intervjustudie för primärdata. En mer detaljerad beskrivning av valda datainsamlingsmetoder 

följer.      

2.3.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien bygger i huvudsak på vetenskapliga artiklar och tidigare forskning på ämnet 

cirkulär ekonomi. Vidare har rapporter från organisationer som Ellen MacArthur Foundation, 

Naturskyddsföreningen samt myndigheter använts. För att komma fram till uppsatsens 

forskningsstruktur och de metodval som gjorts, har litteratur primärt i form av böcker använts. 

Informationssökning i databaser via internet har gjorts med så kallad snöbollsinsamling, där 

sökord relaterade till ”cirkulär ekonomi”, ”Hållbarhet”, ”Värdeskapande” etc. genererat nya 

källor. 

En litteraturstudie räknas till sekundärdata, data som redan är tillgänglig och framtagen till 

andra syften. Källorna till sekundärdata kan variera från böcker och vetenskapliga artiklar till 

internet m.m. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Genom att kombinera litteraturstudie 

med andra datainsamlingsmetoder (ex. intervjuer) anser Biernacki & Waldorf (1981) att 

partiskheten kan minskas.  

2.3.2 Intervjustudie  

Intervjuerna som genomförts under arbetets gång är ”ansikte mot ansikte” på ett 

semistrukturerat vis. Samtliga intervjuer har pågått mellan cirka 45 - 75 minuter och har spelats 

in samt transkriberats i syfte att kunna sammanställas och sammanfattas som resultat. De 

frågeformulär som använts som utgångspunkt i intervjuerna återfinns i bilagor A, B och C i 

slutet av arbetet.  

Enligt Saunders et al. (2016) ger intervjuer, i förhållande till andra insamlingsmetoder för 

primärdata som enkätundersökning, ökad möjlighet till mer utförliga svar och 

uppföljningsfrågor. Detta är något som eftersträvats av författarna för att få ytterligare kunskap 

inom ett område som inte fullt ut belysts inom tidigare vetenskap, kunskap som hade varit 

svårare att samla in genom enkätundersökning eller dylikt.  

En intervju kan vara strukturerad med relativt standardiserade frågor, semi-strukturerad eller 

ostrukturerad. Semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer används vanligen vid 

kvalitativa studier där frågor kan läggas till eller tas bort beroende på intervjuobjektets karaktär 

eller roll, vilket lämpar sig för forskningsstudien utförd i detta arbete. Här ges den intervjuade 
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möjligheten att mer utsvävande besvara frågan. Detta öppnar således upp för intervjuaren att 

vara mer flexibel där fördjupningsfrågor kan ställas för att få ytterligare kunskap. Dynamiken 

i dessa typer av intervjuer är således mer flexibel. Semistrukturerade samt ostrukturerade 

intervjuer är lämpliga då forskaren valt en explorativ ansats (Scheaffer, 2012). För att få 

liknande karaktär på intervjuerna (vissa vitala frågor är med i samtliga intervjuer) har 

ostrukturerade intervjuer valts bort.   

2.3.2.1 Intervjuobjekt     

Totalt har tio intervjuer genomförts och intervjuobjekten, presenterade i tabell 1 nedan, 

representerar några av de största kommersiella fastighetsägarna, både från investerings- och 

hållbarhetsavdelningar. Syftet med detta urval är att få en bild av hur olika delar av en 

organisation ser på cirkulär ekonomi. Vidare har intervjuer med andra marknadsaktörer, 

arkitekt och fastighetsförvaltare, genomförts för att få ytterligare fördjupad kunskap om av vad 

cirkulär ekonomi innebär i fastighetsbranschen. 

 

Figur 1. Ett fastighetsföretags beståndsdelar (egen illustration). 

En generell bild av vilka beståndsdelar som utgör ett fastighetsföretag presenteras i figur 1 

ovan. Tanken med bilden är att underlätta för läsaren att förstå vilken karaktär respektive bolag 

bland intervjuobjekten utgör och kan ses som ett komplement till tabell 1. 
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Tabell 1. Lista över intervjuobjekt samt förhållningssätt. 

Företag Person  Befattning Verksamhet Förhållningssätt till fastighetsföretaget 

(figur 1) 

Folksam Lars 

Johnsson 

& Mia 

Salin 

Fastighetsdirektör & 

Investment manager 

Förvaltare av pensions- 

och försäkringskapital 

Folksams interna funktioner avser främst 

ägande, investering, projektutveckling av 

fastigheter 

Skandia 

Fastigheter 

Helena 

Lundbor

g 

Hållbarhets- och 

verksamhetsutveckling

schef 

Förvaltare av pensions- 

och försäkringskapital 

Skandias interna funktioner avser, 

förvaltning, investering projektutveckling 

och nybyggnation.  

AFA 

Fastigheter 

Birgitta 

Erlandss

on 

Segerströ

m 

Hållbarhetskonsult 

med uppdrag hos AFA 

Fastigheter 

Förvaltare av 

försäkringskapital och 

systerbolag till AMF 

pension 

AFA fastigheters interna funktioner avser 

både teknisk- och ekonomisk förvaltning, 

investering, ägande, projektutveckling. 

Vasakrona

n 

Anna 

Denell 

Hållbarhetschef Fastighetsbolag som 

ägs av första, andra, 

tredje och fjärde AP-

fonderna 

Vasakronans interna funktioner avser 

förvaltning, utveckling och investeringar. 

Hemfosa Anna 

Alsborge

r 

Transaktionschef Fastighetsbolag som 

riktar sig mot 

samhällsfastighetssegm

entet 

Hemfosas interna funktioner avser 

ägande, både teknisk- och ekonomisk 

förvaltning, investering  

Kungslede

n 

Ylva 

Sarby 

Westman 

Vice VD & 

Transaktionschef 

Fastighetsbolag som 

inriktar sig på 

kommersiella lokaler i 

Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Mälardalen 

Kungsleden interna funktioner avser 

ägande, både teknisk- och ekonomisk 

förvaltning, investering  

Hufvudsta

den 

Karl-

Johan 

Wall 

Hållbarhetschef Fastighetsbolag som 

inriktar sig på 

fastigheter belägna på 

attraktiva adresser i 

Stockholm och 

Göteborg 

Hufvudstadens interna funktioner 

fokuserar på förvaltning och 

projektutveckling. 

Brunswick 

Real Estate 

Markus 

Mittler 

Technology & 

Sustainability Officer 

Fondförvaltare för 

institutionella 

investerare 

Brunswicks interna funktioner avser 

investering och ekonomisk förvaltning. 

ETTELVA 

arkitekter 

Emma 

Östlund 

Hållbarhetschef Stockholmsbaserat 

arkitektkontor som har 

gestaltningsuppdrag 

som spänner över alla 

typer av segment  

ETTELVA bistår framförallt med 

kompetens inom nybyggnadsstadiet av 

fastighetscykeln. 

Newsec 

Asset 

Manageme

nt 

John 

Forselius 

& Lars 

Blomqvi

st 

Key Account manager 

& Teknisk chef 

Konsultföretag som 

erbjuder tjänster inom 

förvaltning, transaktion 

och värdering. 

Intervjuade i egenskap 

av förvaltare av 

Folksam fastigheter 

Detta affärsområde riktar sig främst mot 

den tekniska- och ekonomiska 

förvaltningen av fastighetsföretaget. 
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2.3.3 Val av analys 

Analysen i detta arbete har utgått från det tematiska tillvägagångssättet vilket enligt Aronson 

(1995) är en vanligt förekommande analysmetod vid bland annat intervjustudier. Fereday & 

Muir-Cochrane (2006) menar att tematisk analys går ut på att identifiera mönster från den 

insamlade datan för att sedan skapa diverse teman för analysarbetet. Då detta arbete inte har 

någon klar utgångspunkt i ett strikt teoretiskt ramverk lämpar sig tematisk analys enligt Braun 

& Clarke (2006) då den, till skillnad från andra analysmetoder, inte nödvändigtvis har en 

teoretisk utgångspunkt och är därför mer anpassningsbar utifrån datamaterialet och 

frågeställningar. Analysen i detta arbete är av abduktiv art enligt Fereday & Muir-Cochrane 

(2006) då den insamlade datan från intervjuerna (induktiv) kommer att ställas mot vad tidigare 

forskning säger (deduktiv). 

2.4 Validitet 

Då intern validitet enligt Saunders et al. (2016) inte kan tillämpas på en explorativ studie, 

vilken är den valda forskningsmetoden för detta arbete, kan inte den interna validiteten 

värderas. Den externa validiteten kan anses vara lägre mycket på grund av den metod som 

valts. Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer möjliggör för ledande frågor eller 

egna tolkningar från forskarens sida vilket kan leda till försämrad representativitet och kvalitet 

av forskningens resultat.  

Validitet är ett mått på hur generaliserande ett forskningsresultat är och kan delas upp i intern 

samt extern validitet. Det förstnämnda har att göra med om forskningsresultatet kan påvisa 

kausala samband, ofta kopplad till kvantitativ forskning, medan extern validitet är förankrat till 

hur väl resultatet går att tillämpa i verkligheten (för flera olika situationer) eller endast i det 

specifika fallet (Saunders et al., 2016).  

2.5 Reliabilitet     

Den interna reliabiliteten i detta arbete är hög med vetskapen om att en del sekundärdata från 

litteraturstudien (primärt publikationer från företag och organisationer) kan vara omgjorda och 

anpassade efter ändamål och är därför granskade extra kritiskt. Den externa reliabiliteten kan 

anses vara lägre då fler intervjuobjekt troligtvis ger ytterligare bidrag till forskningens resultat, 

något som ofta kan vara hinder vid tidskrävande intervjustudier. Därtill går det inte att utesluta 

att forskarna, utifrån sina egna tankar och synsätt, tolkat data på missvisande sätt. För att 

minimera risken för feltolkningar har samtliga sammanfattningar från intervjuer som gjorts, 

skickats till respektive respondent där de haft möjlighet att ge synpunkter på det presenterade 
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materialet. Det bör även tilläggas att arbetets ämne är framtaget i samråd med Folksam 

Fastigheter.  

Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig den gjorda forskningen är och även reliabilitet kan delas 

in internt och externt. Den interna aspekten berör hur väl själva forskningen är utförd, att den 

är gjord utifrån accepterade metoder med konsekvent datainsamling. Extern reliabilitet har att 

göra med om forskningen skulle gå att upprepa med liknande resultat, detta menar Saunders et 

al. (2016). 
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3 Litteraturstudie om cirkulär ekonomi  

I detta avsnitt kommer begreppet cirkulär ekonomi introduceras. Vidare kommer cirkulär 

ekonomi och dess möjligheter och utmaningar beskrivas samtidigt som texten även avhandlar 

i breda drag hur långt cirkulär ekonomi kommit på en generell nivå. 

3.1 Introduktion av Cirkulär ekonomi 

3.1.1 Det akademiska förhållningssättet till cirkulär ekonomi 

I den akademiska litteraturen är cirkulär ekonomi beskriven som ett system eller metod som 

syftar till att stärka och återbilda processer, material eller produkter menar Ghisellini et al. 

(2015). Enligt Lieder & Rashid (2015) finns det även forskning som hävdar att 

introduktionen av cirkulär ekonomi kan minska den allt ökande resursanvändningen och 

avfallsgenereringen. Tanken med cirkulär ekonomi enligt Genovese et al. (2015), är att det 

driver miljömässig hållbarhet genom att omvandla produkter på ett sådant vis att det uppstår 

synergier mellan ekologi och ekonomi. Tidigare påstående förstärks och utvecklas vidare av 

Ghisellini et al. (2015) som beskriver cirkulär ekonomi genom att definiera det som ett 

system där ekonomisk lönsamhet kan genereras utan att överskrida planetens miljömässiga 

begränsningar.  

Genovese et al. (2015) menar på att cirkulär ekonomi baseras på ett system och 

förhållningssätt som är slutet, där livscykelns alla faser inryms och insatsvaran för en produkt 

kan användas på nytt vid produktion nästa. Vidare byggs konceptet cirkulär ekonomi på 

existensen av två parallella kretslopp, ett biologiskt samt ett tekniskt. Grundtanken är att de 

båda kretsloppen ska slutas, vilket innebär att så lite råvarumaterial och avfall som möjligt 

ska tas upp samt deponeras, samtidigt som så mycket resurser som möjligt kan återanvändas, 

antingen i sin helhet eller som nya beståndsdelar. Kretsloppstanken som cirkulär ekonomi 

baseras på illustreras i figur 2. På industriell nivå handlar det främst om att sluta det tekniska 

kretsloppet med material och produkter. Detta innebär en förflyttning från ”vagga-till-grav” 

synsättet till system och produktionskedjor uppbyggda med ”vagga-till-vagga” i åtanke. 

Tanken med distributionskedjor med slutet materialkretslopp är att de beaktar hela 

materialflödet, för att kunna återvinna restprodukter både uppströms och nedströms (Lieder & 

Rashid, 2016). För att slutna distributionskedjor och system ska fungera i praktiken krävs en 

högre grad av återbruk och återvinning så att produkter och material kan produceras på nytt 

utan att jungfruliga material används menar Bocken et al. (2014). Ett verktyg för att öka 

återbruk och återvinning är att företag skapar system för återtagning av produkter och 
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material, likt det producentansvar som idag finns av förpackningar i Sverige. Tanken med 

slutna distributionskedjor fortfarande i sin linda och således har utvecklingen på bred front 

ännu inte skett bland företag anser dem. 

Lieder & Rashid (2016) hävdar att det finns forskning som tyder på att digitaliseringen kan 

vara en potentiellt drivande faktor i utvecklingen av cirkulär ekonomi och inte minst gällande 

utvecklingen av distributionskedjor, som kan resultera i produkter med längre livslängd samt 

fler användningscykler, framförallt genom effektivare processer. 

 

Figur 2. Cirkulär ekonomis två kretslopp (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

Människans miljöpåverkan ska minimeras genom implementering av mer ekologiskt 

långsiktiga synsätt för att möjliggöra omställningen till ett mer hållbart system enligt Korhonen 

et al. (2018).  I det stora hela handlar cirkulär ekonomi om att minimera avfall från produktion 

samtidigt som det avfall som uppstår ska kunna återanvändas så effektivt som möjligt i någon 

annans produktionsprocess.  

3.1.2 Myndigheter och andra instansers närmanden till cirkulär ekonomi 

Den snabba ekonomiska och industriella tillväxten på global skala de senaste århundradena har 

haft en stor inverkan på vår miljö och jordens resurser. Under den höga tillväxten har normen 
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varit att se på ekonomin och industrin med ett linjärt synsätt, en vara produceras, säljs och 

slängs eller deponeras sedan som avfall. Linjär ekonomi som förhållningssätt har utarmat 

jordens ändliga resurser och är inte ekologiskt hållbart (Accenture, 2014). Under 1970-talet 

började konceptet “cirkulär ekonomi” växa fram som en respons på detta icke hållbara synsätt 

enligt Geissdoerfer et al. (2017) och konceptet har under de senaste åren har fått mycket 

uppmärksamhet, inte minst bland beslutsfattare. Som en del i arbetet mot en långsiktig lösning 

har FN satt upp 17 hållbarhetsmål, som går att se nedan i figur 3, samt arbetat fram en 

handlingsplan, Agenda 2030, som ska verka för bland annat ökad miljömässighet och cirkulär 

ekonomi. Samtliga FN:s medlemsländer har undertecknat handlingsplanen Agenda 2030 

(Finansdepartementet, 2018). På nationell nivå klubbade Sverige igenom en ny klimatlag som 

konkret innebär att regeringen presenteras en klimatredovisning tillsammans med 

budgetpropositionen samt att var fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan 

(Riksdagen.se, 2019).  

 

Figur 3. FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Globala målen, 2019). 

Begreppet cirkulär ekonomi baseras på tre grundprinciper (Alterå, 2017): 

1. Förvalta de ändliga resurserna på ett bättre sätt och nyttja förnybara resurser på ett mer 

balanserat sätt. På så sätt undvikas att naturkapitalet uttöms.  

2. Uppnå så många användningscykler som möjligt för produkter och komponenter, ge 

dem en cirkulär resursanvändning.  
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3. Minimera resursanvändningens negativa effekter så som utsläpp, trängsel eller 

hälsoeffekter.  

En drivande kraft för spridningen av cirkulär ekonomi är Ellen MacArthur Foundation vars 

främsta bidrag varit att kvantifiera besparingar, både miljömässiga och ekonomiska (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013). Ellen MacArthur foundation är en brittisk 

välgörenhetsorganisation som sedan starten 2010 haft som huvudmål att påskynda övergången 

till en cirkulär ekonomi. Organisationen samarbetar med såväl företag som myndigheter och 

utbildningsinstanser och har många globala parters, så som Google, H&M, Philips och Renault 

(Ellenmacarthurfoundation.org, 2019). Hittills har cirkulär ekonomi till största del applicerats 

inom produktionsindustrin där det handlat om att produkter och material ska återanvändas till 

så stor del som möjligt istället för att bli avfall, detta enligt Ghisellini et al. (2016). Vidare 

menar dem att cirkulär ekonomi på så sätt kan ses som en effektiv metod för avfallshantering. 

Textilföretaget H&M har startat ett forskningsprojekt (i samarbete med Stockholm resilience 

centre och Ellen MacArthur Foundation) där ett av målen är att undersöka hur implementering 

av cirkulär ekonomi kan förbättra både produkterna och återvinningsmetoderna inom 

textilindustrin (Stockholmresilience.org, 2019). Konceptet är dock bredare än att bara handla 

om återvinning och avfallshantering och bör mer likställas med ett ekologiskt synsätt på 

ekonomin anser Ghisellini et al. (2016). Cirkulär ekonomi är alltså inte enbart applicerbart 

inom produktionsindustrin utan på i stort sett alla branscher enligt Ellen MacArthur Foundation 

(2013) och dessutom finns både miljömässiga och ekonomiska fördelar genom implementering 

av cirkulär ekonomi.  

Ett sätt för företag att möjliggöra för slutna materialflöden och aktörskedjor är nyttjandet av 

Big Data, vilket innebär användandet av metoder för att extrahera och analysera stora 

datamängder. Om företag kan ta tillvara på mer av den information som finns tillgänglig, kan 

detta öka möjligheten till att följa material- och produktionsflöden i stora produktionskedjor. 

Således kan återbruks- och återvinningsgraden ökas samtidigt som företag har bättre koll på 

produkternas kvalitet. Detta kan i sin tur leda till bättre relationer till kunder och effektivare 

produktionsprocesser. Den digitala utvecklingen kan alltså bidra till företags möjlighet att 

nyttja livscykeldata (Produktion, 2030, 2014). 

I en distributionskedja ingår flertalet aktörer (tillverkare, återförsäljare, konsument m.m.) och 

samarbete och informationsutbyte mellan dessa är primärt för att lyckas sluta kretsloppen. Här 

kan nätverksplattformar för olika aktörer spela en betydande roll anser Produktion 2030 (2014).  
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3.2 Implementering 

3.2.1 Litteraturen 

Till största del är det mjuka faktorer som driver utvecklingen av cirkulär ekonomi (sociala, 

institutionella aktörer, ramverk osv.) enligt de Jesus & Mendonca (2018) och därför fyller stat 

och myndigheter en viktig roll för implementeringen av cirkulär ekonomi. Avsaknaden av 

metoder och regelverk, i kombination med oklarheter kring vad som innefattas i begreppet 

cirkulär ekonomi, gör det svårt för företag att ställa som sina verksamhetsmodeller till ett mer 

hållbart tankesätt menar dem. Vissa förslag på hur företag ska ställa om finns idag, som att öka 

användandet av förnybar energi i sin produktion samt minska användandet av jungfruligt 

material. Då begreppet innefattar mer än förnybar energi samt råvaruuttag, behövs fler ramverk 

och affärsmodeller för att hjälpa aktörer med den nödvändiga omställningen (Urbinati et al., 

2017). 

För att övergå från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi på industriell nivå krävs att företag är 

villiga och har möjlighet att ändra sättet att bedriva sin verksamhet påpekar Lieder & Rashid 

(2016). Vid implementering av cirkulär ekonomi för bolag är det framförallt tre aspekter som 

måste beaktas: den teknologiska utvecklingen, verksamheten samt policys. Den teknologiska 

utvecklingen går fort och har kommit tillräckligt långt fram för att möjliggöra övergången till 

cirkulär ekonomi på bred front. De anser att problemet snarare ligger i brist på kunskap och 

vilja hos företagsledningar. För att möjliggöra implementeringen av cirkulär ekonomi på 

industriell nivå krävs i första steget att företag lyckas ändra beslutsfattares attityd och vilja. 

Vidare hävdar Lieder & Rashid (2016) att implementering av cirkulär ekonomi i affärsmodeller 

kräver förståelse för att drivkraften hos företag till stor del handlar om ekonomiska incitament, 

medan aspekter som minimering av miljöpåverkan och effektivare resursutnyttjande är till gagn 

för alla. Olika intressenter har olika drivkrafter och för att implementera cirkulär ekonomi på 

bred front krävs modeller för att tydliggöra hur olika intressen kan hänga ihop. För att ta fram 

sådana modeller krävs nya strategier, incitament och tillvägagångssätt. 

Finland är ett land där tillämpningen av cirkulär ekonomi kan anses kommit längre än i Sverige. 

På nationell nivå har arbetet med cirkulär ekonomi utmynnat i en nationell handlingsplan. För 

att underlätta för implementering av cirkulär ekonomi bör innebörden definierats utifrån olika 

sektorer, ett steg för att konkretisera olika sektorer ska agera för att nå fram till den nationellt 

uppställda målbilden (Sitra, 2016). Vitalt för att cirkulär ekonomi ska implementeras är att det 
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finns metoder som tydliggör och kvantifierar effekten av cirkularitet både ur ett 

materialmässigt och ekonomiskt perspektiv.  

Exempelvis är ett ekonomiskt mått på cirkularitet förhållandet mellan det uppskattade värdet 

på återvunnet material och återvunnen energi samt värdet på råmaterialproduktionen, vilket 

illustreras i formel 1. Denna kvot ger således ett mått på det uppskattade ekonomiska värdet 

som bevaras vid resursanvändning. År 2012 var denna kvot endast 5 % i Europa vilket de facto 

betyder att 95 % av det ekonomiska värdet försvann efter endast en användningscykel. Detta 

är ytterligare ett exempel på den ekonomiska besparing som går att göra (Alterå, 2017).  

Formel 1. Ekonomiskt mått på cirkularitet (egen illustration). 

𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑢𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑟å𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
 

Ett annat mått på resurseffektiv ekonomi enligt Alterå (2017), är den gemensamma EU-

indikatorn DMC (Domestic material consumption) som visar hur stort ekonomiskt värde ett 

land skapar per kilo uttaget och förbrukat material, vilket redovisas i figur 4 nedan. Denna 

indikator visar att Sverige hamnar långt ned i placeringarna gällande hur, både under EU-snittet 

samt bakom länder som Tyskland, Danmark och Norge. Sveriges resurseffektivitet från ett 

ekonomiskt perspektiv är alltså under medel bland EU-länder påpekar han och har dessutom 

försämrats från 2006 (1,92) till 2015 (1,75).  

 

Figur 4. EU-länders värde baserat på DMC år 2015 (Alterå, 2017). 

 

 

 

 



17 

 

Utöver svårigheter med implementering av cirkulär ekonomi finns det direkta hinder som 

ytterligare försvårar omställningen. Dessa redovisas i sammanställd tabell 2. 

Tabell 2. Identifierade hinder för cirkulär ekonomi (Anderson et al., 2018, egen illustration). 

Karaktär Förklaring 

Organisatorisk Bristande marknad för återvunna/återbrukade produkter 

Bristande samarbete och informationsutbyte inom och mellan branscher 

Incitament Ekonomiskt - Bristande lönsamhet p.g.a. att cirkulära affärsmodeller är dyrare och att jungfruliga 

material ofta är billigare jämfört med återvunna  

Politiskt & juridiskt – bristande lagstiftning samt oklar ansvarsfördelning mellan alla aktörer 

(stat/kommun/producent/konsument) 

Teknik & 

logistik 

Förbättrad återvinningsteknik samt brist på logistikkedjor för sekundära produkter 

Okunskap Bristande kunskap och intresse både internt (företag) samt externt (konsument)  

Stora företag måste engagera massvis av anställda 

 

En av de stora svårigheterna återfinns i bristande efterfrågan från konsumenter på återvunna 

varor och tjänster vilket minskar både incitament för företagen att jobba cirkulärt. Även 

bristande internt engagemang (från exempelvis företagsledning) är ett hinder för utbredning 

av den cirkulära ekonomin. Bristen på vad vissa material och produkter innehåller är också 

ett problem då det är svårt att avgöra om det ur miljösynpunkt går att återanvända. Ur ett 

helhetsperspektiv är samarbete och informationsutbyte på alla nivåer viktigt. På politisk nivå 

mellan stat och kommun handlar det om att klargöra lagar, regler och ansvarsfördelning. På 

företagsnivå, såväl inom som mellan branscher, är samarbete viktigt för att dra lärdom av 

varandra. Genom att företag och konsumenter samarbetar och utbyter kunskap kan även 

efterfrågan på återvunna produkter ökas (Anderson et al., 2018).    

3.2.2 Hur kan fastighetssektorn vara cirkulär och samtidigt lönsam? 

Att övergå från den linjära till den cirkulära ekonomin innebär att företag i viss utsträckning 

måste hitta andra sätt att vara lönsamma på enligt Holmström (2018). Därför kommer en stor 

del av implementeringen av cirkulär ekonomi att bestå av att förändra sina affärsmodeller till 

att bli mer cirkulära anser hon. Idag finns inget erkänt sätt att mäta hur effektivt ett företag är 

när övergången från en linjär till en cirkulär modell sker. Att ta fram ett sådant instrument 

skulle kunna visa både ekonomisk och affärsmässig logik och således påskynda processen för 

företags övergång till den cirkulära ekonomin (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

En del av definitionen av cirkulär ekonomi som arbetet bygger på är delandet av resurser och 

produkter (Naturvårdsverket, 2019). Detta kan kopplas till nya cirkulära affärsmodeller genom 
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delningsekonomins fördelar och leasing. Exempel på cirkulära affärsmodeller är presenterade 

i tabell 3. 

Tabell 3. Exempel på företag med cirkulära affärsmodeller (Zimmann et al., 2016, egen illustration). 

Företag/tjänst Beskrivning 

Headbox Tillhandahåller en digital tjänst med uthyrning av underutnyttjade ytor för möten, konferenser, 

fester mm.  

Philips pay per lux Leasingtjänst där kund hyr en viss mängd ljus  

Frener and reifer 

facade 

Leasingtjänst där kund hyr husfasader 

Globechain Plattform för återbrukat material där företag, välgörenhetsorganisationer och individer kan matchas 

för att ta del av oanvända produkter 

 

Ett exempel på hur delningsekonomi kan göra stor nytta enligt Ellen MacArthur Foundation 

(2015) är att en bil i snitt står oanvänd 95 % av sin livstid. För att öka resursutnyttjandet har 

bilpooler uppstått och enligt Larsson (2017) räknar företaget Sunfleet att en bil i deras flotta 

ersätter cirka 5 bilar om deras kunder själva skulle äga sin bil. En outnyttjad potential på 

fastighetsmarknaden återfinns på den kommersiella hyresmarknaden i form av outnyttjade 

lokalytor. De flesta kontor hyrs ur och nyttjas endast dagtid och generellt ligger 

nyttjandegraden mellan 35–50 % under arbetstid. Räknat under ett dygn är nyttjandegraden 

nere kring 12–17 % (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

Delningsekonomi är dock enbart en del av den cirkulära ekonomin i stort menar Holmström 

(2018) och även om bilpooler minskar antalet sålda bilar och i sin tur resursanvändningen, 

tvingas inte nödvändigtvis producenterna att ställa om sin produktion till ett cirkulärt synsätt. 

Idag är reparationer och underhåll en del av tillverkarens affärsmodell, vilket snedvrider 

incitamenten och påverkar produkters livslängd negativt. Genom att leasa produkter istället för 

att köpa flyttas incitament från konsument till producent, tillverkaren får initiativ att 

tillhandahålla produkter där värdet behålls så länge som möjligt och som behöver underhållas 

och repareras så lite som möjligt (Zimmann et al., 2016). Om exempelvis en lamptillverkare 

har ägandeskap över armaturen har denne initiativ att underhålla samt ersätta produkterna 

vilket i sin tur bör ge kunden långsiktigt hållbara produkter. För att en affärsmodell av denna 

typ ska uppnå full cirkularitet krävs dock att initiativen som skapas även förändrar design- och 

tillverkningsprocessen, armaturen ska vara demonterbar och uppgraderingsbar så att nya 

råvaror inte behöver användas, menar Carra & Magdani (2016). En cirkulär affärsmodell skulle 

även kunna inkludera prestandabaserade intjäningssätt vilket Bederoff (2014) illustrerar med 

ett konkret exempel. I en upphandling mellan Philips och Washington DC ska Philips under en 
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10 års-period byta ut all belysningsarmatur i stadens garage. Ingen ersättning utgår på förhand 

då Philips istället tar del av den energibesparing som succesivt sker i takt med att armaturen 

byts ut.  

3.3 Kritik mot begreppet cirkulär ekonomi 

Enligt Loiseau et al. (2016) kretsar merparten av kritiken som finns inom akademin, kring det 

vidare ämnesområdet ”den gröna ekonomin” vilket även innefattar begreppet cirkulär 

ekonomi. Ghisellini et al. (2016) anser att problematiken är att definitionen inte är satt, 

någonting som även gäller för cirkulär ekonomi och begreppet kan ha olika betydelser beroende 

på sammanhang och vem som för diskussionen. Paradoxalt nog råder till och med oklarhet 

kring vad som är otydligt inom litteraturen där det poängteras att ” det finns olika möjligheter 

att definiera cirkulär ekonomi” såväl som ”det finns ingen allmänt accepterad definition av 

cirkulär ekonomi” (Leider & Rashid, 2016; Yuan et al.,2008). Det finns således ingen litteratur 

som systematiskt undersökt cirkulär ekonomi och dess effekter.  

Vad som kan slås fast av tidigare litteratur anser Kirchherr et al. (2017), är att tvetydigheten 

kring begreppet bidrar till olika uppfattningar av vad cirkulär ekonomi innebär och ämnet 

undersöks alltså på olika premisser. Stridigheten kring begreppet skapar på så vis ett dödläge 

och diskussionerna kring cirkulär ekonomi, enligt vissa, utvecklas inte i nämnvärd mening 

inom akademin (Hirsch & Levin, 1999; Bocken et al., 2017; Blomsma & Brennan, 2017).  

3.4 Vitala faktorer för att få cirkulär ekonomi att fungera 

3.4.1 Produktdesign 

3.4.1.1 Litteraturen 

Produktdesign och konstruktion är primära delar för en fungerande cirkulär ekonomi och hur 

material och produkter ska designas för att vara cirkulära innefattas av flera aspekter. Till att 

börja med ska en produkts livscykel vara så klimatneutral som möjligt. I praktiken innebär 

detta att minimalt med nya råvaror ska användas vid tillverkningen. När produkten slutligen 

inte längre kan användas ska så lite som möjligt deponeras som avfall (Zhijun & Nailing, 2007). 

En annan aspekt som ska beaktas enligt Kiørboe et al. (2015), är att produkter bör designas 

utifrån tanken att maximera livslängden, vilket torde vara en vital del i cirkulära affärsmodeller. 

Genom att designa och bygga produkter på ett modulärt och flexibelt sätt kan produktens 

livslängd förlängas och antalet livscykler kan ökas. Samtidigt möjliggör konstruktionen för att 

byta ut komponenter istället för hela produkten. Genom flexibel produktdesign kan graden av 

reparation, underhåll, återbruk och återvinning av material och komponenter ökas, vilket kan 
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leda till effektivare och mindre materialanvändning (Lieder & Rashid, 2016). Även dessa 

aspekter kommer att vara viktiga att implementera i cirkulära affärsmodeller. För att 

åstadkomma denna flexibla och modulära produktdesign handlar det inte enkom om själva 

konstruktionen. Det är minst lika viktigt att informationsflödet om produkten och dess 

komponenter är lättillgängligt och åtkomligt i senare skede så att aktörer i varje steg av den 

cirkulära produktkedjan (återbruk, återvinning, uppdatering m.m.) har kunskap om vad som 

kan tillvaratas (Produktion 2030, 2014). För att påskynda och underlätta utvecklingen av 

cirkulär produktdesign anser Zhijun & Nailing (2007) att mer forskning behövs kring att ta 

fram nya miljövänliga material fria från gifter och utsläpp, såväl som forskning om material 

med längre livslängd. 

3.4.1.2 Fastigheter som produkt  

För en fastighetsägare är renovering eller ombyggnad av kontor och lokaler ett vanligt 

förekommande fenomen och resurseffektiviteten vid denna process är i dagsläget ett problem 

anser Ejlertsson et al. (2018). Vidare anser dem att hyresgästanpassning är vanligt 

förekommande för en fastighetsägare men att både byggmaterial och inredningsprodukter 

sällan återbrukas. Att på ett effektivare sätt återbruka både byggmaterial och kontorsinredning 

vid ombyggnationer skulle ge upphov både till ekonomiska- samt miljömässiga besparingar 

anser Andersson et al. (2018) vilket visas i tabell 4.  

Tabell 4. Potentiell besparing vid återbruk av material och produkter vid ombyggnation av kontor och lokal (Andersson et al., 

2018, egen illustration). 

 Mängd (Produkter) Klimatbesparing (CO2) Ekonomisk besparing (SEK) 

Per år (Sverige) 25 000 ton  43 000 ton 1,3 miljarder 

Per Kvm 20 kg 30 kg 1000  

 

Material och inredning utgör olika delar av potentiella besparingen beroende på vilket mått 

som används, vilket presenteras i tabell 5. Totalt har åtta vanligt förekommande produkter 

analyserats utifrån besparingspotential och de tre produkter som visats sig ha störst 

återbrukspotential utifrån mängd, klimat och ekonomi är kontorsstolar, skrivbord samt 

glaspartier. Återbrukspotentialen, inklusive den potentiella ekonomiska besparingen, tillhör 

inte enbart fastighetsägaren utan är även fördelad på exempelvis hyresgäster då en del 

kontorsmaterial tillhör dessa (Andersson et al., 2018, egen illustration).  
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Tabell 5. Andel av totala besparingen (Andersson et al., 2018, egen illustration). 

 Mängd Klimatbesparing Ekonomisk besparing 

Interiört byggmaterial  70 % 50 % 45 % 

Lös kontorsinredning 30 % 50 % 55 % 

 

Som tidigare nämnts finns idag hinder och andra svårigheter som kan förhindra och sakta ned 

takten för implementeringen av en cirkulär ekonomi, både i samhället i stort men också i 

fastighetsbranschen. De hinder som finns för att öka återbruket av material och produkter vid 

ombyggnation av kontor och lokaler, exempelvis vid hyresgästsanpassningar presenteras i 

tabell 6 (Andersson et al., 2018).    

Tabell 6. Hinder för cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen (Andersson et al., 2018, egen illustration). 

Karaktär Beskrivning 

Okunskap Okunskap om återbrukspotential & tillvägagångssätt, kostnader & vinster 

Bristande information om tillgängligt material på marknaden 

Incitament Avsaknad av ekonomiska samt politiska (policys och regler) incitament  

Avsaknad av certifieringssystem 

Sociala/vanebettende Bristande acceptans och intresse för återbruk 

Lättare att slänga och köpa nytt, gammal vana 

Affärsmodeller Nuvarande (linjära) affärsmodeller inte anpassade för återbruk, nytt tankesätt måste in tidigt i 

processen om det ska fungera 

Tid Tidskrävande att planera för återbruk samt införa rutiner och uppföljning  

Marknadsaktörer För få aktörer som jobbar med återbruk, svårt att hitta återbrukade material & produkter 

Lager & logistik Återbruk kräver förvaringsplats och distribution vilket kan vara dyrt 

Tekniska Svårt att bedöma livslängd på återbrukade produkter 

Produkter med hög teknikutveckling är för omoderna att återbruka 

Tekniska- och funktionskrav kan inte uppnås 

 

Huvudsakligen handlar hindren om organisatoriska eller ekonomiska aspekter menar 

Andersson et al. (2018). Bristande kunskap kan röra både det organisatoriska, d.v.s. hur 

implementeringen av cirkulär ekonomi ska ske och vad som kan återbrukas i befintliga 

affärsmodeller och processer, men också det ekonomiska, då det saknas kunskap om vilka 

potentiella vinster och kostnader cirkulär ekonomi bär med sig. Även brist på ekonomiska 

incitament, att det ofta är dyrt att återbruka produkter, samt gamla vanor och föråldrade 

affärsmodeller kan vara hinder. Den bristande ekonomiska förståelsen gör det även svårt vid 

förhandling av hyresnivå då värdet av återbruk och resurseffektivitet är svårtolkat för 

fastighetsägare och hyresgästerna då vinsterna uppkommer först senare. Dessutom är återbruk 

sällan reglerat i gröna kontrakt vilket bidrar till avsaknad av incitament för aktörer påpekar 

Andersson et al. (2018).  
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3.4.2 Integration av produktionsprocesser - Sluta kretslopp  

3.4.2.1 Litteraturen 

För att på bred industriell nivå möjliggöra för slutna materialkretslopp krävs det att 

distributionskedjor, med exempelvis ansvar för återtagande av material och produkter, är 

ekonomiskt försvarbart. Detta medför att mer forskning bör göras för att hitta modeller och 

metoder som kan mäta dessa potentiella vinster (Lieder & Rashid, 2016).      

Allt som stimulerar till cirkulär ekonomi är att betrakta som en cirkulär tillgång. Begreppet 

cirkulära tillgångar kopplas ofta samman med förnybara energikällor. Men även att använda 

sig av produkter som minskar resursanvändandet både vad gäller råvaror men även energi. För 

att öka användandet av cirkulära tillgångar krävs enligt Korhonen et al. (2018), en förflyttning 

från ägande till delande av tjänster och produkter. 

3.4.2.2 Fastighetsbranschen behöver digitaliseras mer för att uppnå slutna kretslopp 

Precis som för implementering av cirkulär ekonomi på bred bas så har nya tekniska lösningar 

en viktig roll för utveckling av cirkulär ekonomi inom fastighetssektorn. Efter gruvindustrin, 

som står för i särklass mest avfall, ger byggbranschen upphov till det största viktmässiga 

avfallet i Sverige vilket illustreras i tabell 7 nedan. Byggavfall skulle till en högre grad kunna 

återanvändas än vad som idag görs (Palm et al., 2015). Då en stor del av cirkulär ekonomi 

handlar om att bli mer resurseffektiv kan ny teknik i form av materialmärkning och 

materialbanker vara en drivande faktor för den cirkulära ekonomin inom fastighetssektorn 

enligt Holmström (2018). Vid rivning, renovering och ombyggnation skulle aktörer inom 

fastighetssektorn på så sätt få ett överskådligt sätt se vilka material och delar av material som 

går att återbruka menar hon, det kan gälla allt från glaspartier till dörrar som enkelt kan 

restaureras och sedan återanvändas. Andersson et al. (2018) anser att just svårighet att veta vad 

återvunnet byggmaterial består av samt att spåra var materialet eller produkterna kommer ifrån 

upplevs som hinder för ökat återbruk vid exempelvis lokalanpassning. Digitala tjänster och 

plattformar underlättar och möjliggöra för nya marknader och affärsmodeller där 

delningsekonomi och resursutnyttjande står i fokus. Ett exempel är företaget Loop Rocks som 

erbjuder en tjänst där byggföretag kan hitta aktörer som har överblivna byggmassor och 

fyllningsmaterial. På så sätt kan entreprenörer hitta nödvändigt material i närheten och undvika 

tillverkningen av ny bergskross (Ejlertsson et al., 2018).  
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Tabell 7. Viktmässigt avfall per sektor i Sverige (Naturvårdsverket, 2019, egen illustration). 

 

 

3.4.3 Ren produktion 

3.4.3.1 Litteraturen 

Som en del i konceptet cirkulär ekonomi, med integration mellan olika parter som en av 

Naturvårdsverkets punkter, ryms definitionen företagssymbios eller industriell symbios.  Det 

som är centralt för cirkulär ekonomi enligt Jansson et al. (2014) är hur vi väljer att använda 

material och produkter men även hur dessa framställs samt vad som händer med produkterna 

när dess livslängd tagit slut. Är det möjligt att reparera och återbruka produkten eller är den 

föremål för återvinning? Vidare menar dem att industriell symbios innebär att ett ekosystem av 

olika verksamheter byggs upp för att kunna dra nytta av varandras avfall och på så vis öka 

effektiviteten av resurser, till exempel energi, vatten och andra material som inte kan 

återanvändas i den egna verksamheten eller sektorn.  

Enligt Jansson et al. (2014) handlar industriell symbios handlar om att optimera flöden av 

energi och material. Avfallet, alltså det som faller ut ur det cirkulära kretsloppet för en produkt 

eller bransch, är tänkt att tas tillvara på i ett annat kretslopp. På så sätt kan avfall i en bransch 

fungera som produktionsmaterial i en annan och således kan resurseffektiviseringen ökas 

samtidigt som slutförvaring av material kan undvikas. Vidare menar Jansson et al. (2014) på 

att industriell symbios även syftar till att inspirera till innovation inom och mellan sektorer. 

En del av övergången mot cirkulär ekonomi torde vara genom en större användning av ren 

produktion. Innebörden av ren produktion är dels att minimera både utsläpp och avfall vid 
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tillverkningsprocesser och tjänster, dels att minimera användandet av icke förnybara material 

och miljö- eller hälsofarliga material. Ökandet av ren produktion kan vara första steget mot att 

nå klimatmål. Eftersom ren produktion medför mindre avfall och utsläpp finns det även 

ekonomiska incitament för att implementera ren produktion, då kostnaden för avfall och 

utsläppsavgifter minskar (Ghisellini et al., 2016). Enligt Moors et al. (2005) är dock 

omställningen till ren produktion ofta förenat med höga initiala kostnader såväl som ökade 

risker för företag. 

3.4.3.2 Innovationsplatform för industriell symbios 

Ett exempel där förutsättningar för ökandet av industriell symbios skapas är enligt Jansson et 

al. (2014) den globala innovationsplattformen Circular Economy 100, som syftar till att 

accelerera omställningen till cirkulär ekonomi. Innovationsplattformen är tänkt att skapa 

kapacitet, dela kunskap och goda exempel samt utveckla branschöverskridande utbyten. 

Circular economy 100 är världens största i sitt slag med närmare 100 medlemmar i form av 

företag och regionala aktörer. Bakom plattformen står Ellen MacArthur Foundation 

(Ellenmacarthurfoundation.org, 2019). 

Bland företagsmedlemmarna i Circular Economy 100 återfinns stora och mellanstora företag 

(H&M, Philips, Renault, Desso, Ragn-Sells m.fl.) samt innovativa startupbolag med globalt 

unika lösningar som kan användas för att skala upp den cirkulära ekonomin (till exempel 

Ecovative som utvecklat ett biologiskt nedbrytbart alternativ till frigolit). För dessa företag 

fungerar Circular Economy 100 som ett mentorskapsprogram där företag under tre års tid får 

hjälp att utveckla sina befintliga, linjära affärsmodeller i cirkulär riktning. En särskild del av 

programmet, Circular Economy 100 Regions Programme, riktar sig till kommuner, regioner 

och små länder som vill skapa goda förutsättningar för cirkulär ekonomi, till exempel genom 

att utveckla det lokala näringslivet och anpassa policydokument och utbildningsväsende 

(Jansson et al., 2014). 

3.4.3.3 Vilka steg tas av fastighetssektorn för att uppnå ren produktion? 

Fastighetssektorn ligger högt upp på listan över sektorer med störst miljöpåverkan (i Sverige 

står fastighetssektorn tillsammans med byggsektorn för en fjärdedel av alla koldioxidutsläpp) 

och en stor del av utsläppen uppstår vid produktionstillfället enligt Holmström (2018). I 

dagsläget ligger mycket fokus på att minska och kontrollera de utsläpp som sker under perioden 

efter att fastigheten har producerats och hon anser att det tydligaste sättet att arbeta inom 

branschen idag är och har varit genom miljöcertifiering av fastigheter. 
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Idag finns flertalet miljöcertifieringssystem för byggnader (BREEAM, LEED, Miljöbyggnad 

m.m.) där fokusområdena för vad de tar hänsyn till främst ligger på energianvändning och 

inomhusklimat. Dagens miljöcertifieringssystem skiljer sig åt gällande antalet olika parametrar 

som tas i beaktning. Vad som gäller för samtliga är dock att lite eller ingen hänsyn tas till 

byggnadsmaterialens miljöpåverkan och i vilken grad återvinning och återbruk av material sker 

(Holmström, 2018). Detta är ett exempelområde där nya och förbättrade lösningar skulle kunna 

ge större positiv effekt för miljön. Som ett svar på detta håller ett nytt certifieringssystem på 

att utvecklas vid namn NollCO2. Huvudmålet är att byggnader med denna certifiering ska vara 

klimatneutral (nettonollutsläpp) under byggnadens livscykel. Detta gör certifieringen bredare 

än existerande certifieringar och kräver att även materialens miljöpåverkan (inklusive 

framställning och transport) tas i beaktande vid byggande (Wånggren & Olsson, 2018). Detta 

certifieringssystem håller även på att utvecklas i flera andra länder runt om i världen 

(Worldgbc.org, 2019).  

3.4.4 Förändrat förhållningssätt till produkter 

3.4.4.1 Litteraturen 

En vital del av cirkulär ekonomi och som återfinns i Naturvårdsverkets definition av begreppet, 

är att ersätta produkter med tjänster. Genom att övergå från ägande av produkter till en marknad 

mer baserad på tjänster anser Lieder & Rashid (2016) att produkternas nyttjandegrad kan ökas 

genom samägande. Detta förändrade sätt att se på produkter innebär ett stort skifte, ett sorts 

paradigmskifte. Enligt Tukker (2013) framhålls samtidigt inom forskningen att denna 

förflyttning kan vara den faktor som i störst utsträckning kommer att leda till minimeringen av 

användandet av jungfruliga material och bidra till den så kallade ”resursrevolutionen”. 

Enligt Lay et al. (2010) är det allt fler tillverkare som ändrar sina affärsmodeller och frångår 

processen att endast producera för att istället kombinera produktion med ett tjänsteutbud. För 

att ännu fler aktörer ska göra denna förflyttning krävs det att företag hittar sätt att addera 

tjänsteutbud och olika typer av servicetjänster till sina traditionella affärsmodeller för att på så 

sätt skapa cirkulära verksamheter. En marknad som i högre grad baseras på delande av 

produkter och tjänster har, enligt forskning en, lägre miljöpåverkan samtidigt som ekonomisk 

tillväxt kan upprätthållas och ekonomiska incitament kan skapas (Lieder & Rashid, 2016). Ett 

steg i att utveckla affärsmodellen mot att även inkorporera tjänster och service är att lägga 

större fokus dels på den potentiella kundnyttan, dels på livscykelperspektiv hos produkter enligt 

Galbraith, (2002). För att lyckas med detta anser han att det krävs att företag lägger resurser på 

att utveckla sina produkter för en längre livslängd såväl som på utveckling av de 
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tjänsteplattformar produkten är tänkt att erbjudas via, för att attrahera kunder. Enligt Lay et al. 

(2010) finns idag finns ett stort fokus hos företag på tjänster som är direkt relaterade till 

produkten (exempelvis relaterat till produktens pris) men mindre fokus på tilläggstjänster som 

potentiellt kan öka efterfrågan hos kunder. 

Tjänste- och servicesystem i en affärsmodell kan antingen vara produktorienterade, 

användarorienterade eller resultatorienterade enligt Reim et al. (2014). En tjänst som är 

produktorienterad går ut på att tillverkaren eller återförsäljaren erbjuder en tjänst relaterad till 

produkten i samband med köpet, exempelvis en försäkring. Återförsäljaren åtar sig att 

genomföra tjänsten medan kunden äger själva produkten. I ett system med användarorientering 

äger inte kunden själva produkten utan hyr eller leasar den istället från ett företag. En 

affärsmodell som är resultatorienterad innebär att kunden köper resultatet från en tjänst snarare 

än en produkt eller tjänst i sig. Säljaren åtar sig således att leverera ett visst resultatmål. Reim 

et al. (2014) förklarar att till skillnad från de två ovanstående servicesystemen som har 

standardiserade avtal, måste denna typ av tjänst oftast anpassas individuellt. Oavsett vilken typ 

av tjänsteutbud företaget erbjuder är det viktigt, enligt Galbraith (2002), att den organisatoriska 

ledningen skapar ramverk och system för de erbjudna tjänsterna samtidigt som företaget har en 

aktiv och flexibel hantering av dessa. 

Eftersom övergången från ägande av produkter till en mer tjänstebaserad marknad, där 

produkter och tjänster i högre grad delas, som tidigare nämnts är en sorts paradigmskifte finns 

det hinder för denna övergång, vilka framhålls av Vargo & Lusch, (2007). Vid försäljning av 

produkter behövs inget särskilt samspel mellan producent och köpare. En förutsättning för att 

en tjänstebaserad marknad ska fungera är samarbete mellan producent och köpare. Detta 

innebär att kunden måste vara villig att samarbeta samtidigt som ekonomiska incitament att 

köpa en tjänst framför en produkt måste finans. För att en tjänst ska ses som värdeskapande för 

en kund bör den innefatta mer än bara tilläggsservice av produkten. Vidare hävdar Vargo & 

Lusch, (2007) att servicetjänster i högre grad bör anpassas efter var i världen de erbjuds medan 

en produkt kan vara mer generisk och att en tjänst kan även vara mer komplex i sin natur vilket 

medför att förståelse för tjänsten från alla aktörer måste finnas.      

För att övervinna de existerande hinder som finns bör denna förflyttning mot en tjänstebaserad 

marknad ske i olika steg, detta enligt Olivia & Kallenberg (2003). I varje steg bör ett företag 

identifiera diverse frågeställningar för att sedan hitta svaren genom affärsutvecklingen. 

Vanligtvis är tjänster kopplade till olika delar av ett företag och är därför utspridda. Olivia & 
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Kallenberg (2003) menar på att ett företag som står inför utmaningen att förändra sin 

affärsmodell till att bli mer tjänstebaserad och cirkulär, bör i första skedet samla hela 

serviceutbudet under en och samma enhet. 

3.4.4.2 Vad säger myndigheter och andra instanser om cirkulär ekonomi? 

Den allt snabbare tekniska utvecklingen kommer att vara en viktig faktor för att driva cirkulär 

ekonomi framåt. Den tekniska utvecklingen kan delas upp i två delar där den ena består av nya 

tekniska system som minskar och effektiviserar energiförbrukningen samt driver övergången 

mot förnybar energi. Den andra delen är digitala system och tjänster där digitaliseringen bidrar 

med informationsutbyte mellan både konsumenter och företag hjälper aktörer att optimera 

utbud med efterfrågan (Alterå, 2017). Digitala tjänster och plattformar kan även hjälpa 

marknadsutvecklingen av hyr- och leasingtjänster och på så sätt öka resursutnyttjandet och 

industriell symbios. Vidare kan digitala tjänster vara en grundsten för materialmärkning vilket 

bidrar till informationsflödena kring vad material och produkter innehåller ökar. Detta kan i sin 

tur öka återvinnings- och återbruksgraden (Svenskt Näringsliv, 2019). Vidare kan digitala 

tjänster ersätta produktionssteg eller hela produktionskedjor, vilket har positiv inverkan från 

ett cirkulärt synsätt och den tekniska utvecklingen kan således ha en betydande roll för hur 

snabb den cirkulära omställningen kan vara menar Gyllenhammar (2019).  Ett exempel på en 

teknisk innovationslösning som ersatt produktionskedjor är musiktjänsten Spotify som 

erbjuder musik digitalt till användare. Detta har medfört att både produktion och fysisk 

försäljning av CD-skivor i princip helt dött ut.  

Utöver detta kommer även produktdesign och konstruktion att vara viktiga delar i den cirkulära 

ekonomin. Genom att designa och bygga produkter på ett modulärt och flexibelt sätt kan 

produktens livslängd förlängas samtidigt som det främjas att byta delar till förmån för att köpa 

en helt ny produkt. Genom produktdesign som dels underlättar för reparation och uppgradering, 

dels för demontering av produkten, kan detta åstadkommas (Svenskt Näringsliv, 2019). Utöver 

nämnda faktorer menar Zimmann et al. (2016) att politisk styrning, genom lagar och regler, är 

ett sätt att uppnå snabbare och effektivare implementering av cirkulär ekonomi. Enligt dem är 

den primärt drivande faktorn för ökad cirkularitet, förståelsen för makroekonomiska 

förändringar som ändrar de ekonomiska incitamenten för cirkulär ekonomi. 
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3.4.5 Affärsmodeller och lönsamhet 

3.4.5.1 Litteraturen 

För att övergången från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi ska kunna ske på industriell nivå 

krävs att företags ofta traditionella affärsmodeller utvecklas för att innehålla nya innovativa 

element. Ett förändrat synsätt på samarbete mellan olika aktörer kan medföra nya 

affärsmodeller som är företagsöverskridande eller till och med branschöverskridande. 

Exempelvis skulle detta i praktiken innebära att affärsmodeller utvecklas för att innehålla 

återbruk och återtillverkning. En sådan affärsmodell torde innebära ekonomiska besparingar 

då företag kan sänka sin materialkostnad. Även om många branscher är medvetna om de 

ekonomiska incitament som finns från återbruk och återtillverkning, ingår dessa sällan i ett 

tillverkningsföretags primära affärsmodell utan är istället en del av ett tredjepartsföretag menar 

Lieder & Rashid (2016). Företagsinnovation är ofta synonymt med utveckling av produkter 

men ett företag som ska övergå till att bli cirkulärt måste utveckla sin affärsmodell såväl som 

sina produkter. Produktion 2030 (2014) hävdar att cirkulära affärsmodeller dels innebär att 

produkterna måste designas och anpassas efter längre livslängd och fler livscykler, dels att 

produkterna måste erbjudas på nya sätt, exempelvis via tjänster och leasing. Således är 

innovation av både produkter och affärsmodeller viktiga aspekter för övergången till cirkulär 

ekonomi. Framtida cirkulära affärsmodeller bör, enligt Lieder & Rashid (2016), även anpassas 

efter distributionskedjor med målet att sluta exempelvis materiella kretslopp. Vidare anser dem 

att existerande produktionskedjor och affärsmodeller, i låg grad, är uppbyggda för att fungera 

i en cirkulär ekonomi och behovet av utveckling av affärsmodeller är därmed stort.   

Enligt Bocken et al. (2013) är huvudmålet med innovation av hållbara affärsmodeller är att 

hitta nya sätt för företag att tjäna pengar (antingen nya intjäningsätt eller förändrad kundnytta) 

samtidigt som miljöpåverkan eller andra negativa effekter kan minimeras. För att driva 

utvecklingen av hållbara och cirkulära affärsmodeller framåt, har Bocken et al. (2013) som ett 

första steg tagit fram åtta olika typer av hållbara affärsmodeller:  

1. Resurseffektivisera material- och energianvändning 

2. Skapa värde från avfallsströmmar   

3. Ersätt icke förnybara processer med förnybara och naturliga processer 

4. Erbjud tjänster framför ägande av produkter 

5. Proaktivt engagera alla intressenter i en kedja 

6. Hitta lösningar som minskar konsumtion och produktion 

7. Prioritera hållbarhet framför vinstmaximering 

8. Utveckla uppskalningslösningar  
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Bocken et al. (2013) menar på att för flertalet av de presenterade affärsmodellerna ovan är 

branschöverskridande samarbete såväl som samarbeten mellan branschaktörer och andra 

aktörer av stor betydelse. 

3.4.5.2 Cirkulär ekonomi kan vara lönsamt  

Att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi är inte enbart till nytta för vår miljö och 

jordens resurser. Det finns också stora potentiella ekonomiska incitament genom att arbeta 

enligt det nya tankesättet. Uppskattade beräkningar visar att en cirkulär ekonomi skulle kunna 

innebära årliga besparingar gällande materialkostnader uppemot 630 miljarder USD, detta 

enbart inom EU. Denna besparing baseras på en omedelbar omställning till cirkulär ekonomi. 

Motsvarande siffra i ett mer realistiskt omställningsscenario, där implementeringen av cirkulär 

ekonomi sker allt eftersom, är 380 miljarder USD enligt Ellen MacArthur Foundation (2013). 

Implementering av cirkulär ekonomi i företags verksamhetsmodeller kan medföra både direkta 

och indirekta positiva ekonomiska effekter. De företag som minskar sitt användande av 

material minskar också sina materialkostnader menar Gallaud & Laperche (2016). Vidare har 

implementering av cirkulär ekonomi bidragit till en mer nöjd och lojal kundbas då hållbara 

företag får ökat anseende hos kunder. Dessutom har produkter utformade med cirkularitet i 

åtanke ofta en längre livslängd, enligt dem en faktor som ökar kundernas förtroende både för 

tillverkaren och produkterna i sig, vilket även ger möjligheter för långvariga relationer mellan 

företag och kunder. Genom att minska behovet av material kan företag även hantera (och ofta 

minska) sin risk gentemot fluktueringar av material- och råvarukostnader påpekar Ellen 

MacArthur Foundation (2015). Sedan slutet på 1990-talet har priset för råvaror i världen mer 

än fördubblats. Priset för stål ökade år 2004 med 60 % och minskade inte nämnvärt förrän fyra 

år senare och efterfrågan på råvaror väntas öka i takt med att den globala medelklassen ökar. 

Fram till år 2030 beräknas världens efterfrågan på råvaror öka med 30 % till 80 %, vilket de 

hävdar kan leda till ökade råvarupriser och större fluktueringar på råvarumarknaderna. 

Hållbarhet kan medföra ökade vinster menar Gyllenhammar (2019) och kan ses genom att 

företag som långsiktigt arbetar med hållbarhet på ett tydligt och strukturerat sätt, i snitt har 

högre börsvärde än jämförbara företag som saknar tydliga ramverk för hållbart arbete.  

Att gå från en linjär till cirkulär ekonomi innebär att ekonomisk tillväxt inte primärt drivs av 

nyttjandet av ändliga resurser. Med övergången till cirkulär ekonomi och ökat 

resursutnyttjande uppstår nya möjligheter och därtill nya affärsmodeller. Linjär ekonomi 

främjar till att maximera tillverkningsvolymer och minimera friktionen i 

tillverkningsprocesserna. De nya cirkulära affärsmodellerna består av faktorer som 
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uppgradering, återbruk, återvinning och förlängd livscykel. Att arbeta efter denna modell 

innebär att både produkter och leverantörskedjor måste anpassas därefter (Accenture, 2019). 

Denna anpassning kommer se olika ut beroende på den givna sektorns karaktär enligt 

Holmström (2018). Hon menar på att fastighetsföretaget, som till synes har en cirkulär 

affärsmodell i den mening att den till stor del baseras på uthyrning framför nyproduktion, inte 

nödvändigtvis har utmaningar i själva affärsmodellen. Utmaningarna återfinns snarare i 

delprocesser, så som ombyggnation, som möjliggör för den övergripande affärsmodellen.    

3.4.5.3 Nytt tankesätt kring lönsamhet inom fastighetsbranschen 

Finanssektorn har en nyckelroll i omställningen till cirkulär ekonomi. För fastighetsinvesterare 

är det viktigt att förstå att cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller kan komma att 

förändra kassaflödena menar Mellqvist (2019). På kort sikt kan kassaflödena bli sämre 

(exempelvis på grund av högre investeringskostnad) men på lång sikt kan stabilare kassaflöden 

uppnås (exempelvis genom effektivare ytanvändning eller högre återbruksgrad). Investerare 

använder till stor del idag historiska data för att förutse framtida resultat och dagens 

finansieringsmodeller är inte nödvändigtvis anpassade med cirkularitet i åtanke, vilket kan vara 

kontraproduktivt framförallt under en omställningsperiod till cirkulär ekonomi menar hon. 

Vidare anser hon att cirkulära investeringar kan resultera i mer utdragna kassaflöden vilket ger 

längre återbetalningstid. För en investerare som har en ägarhorisont som är kortare kan sådana 

investeringar vara för stora för att premieras. Innebörden är att finanssektorn kanske måste 

acceptera en annan riskprofil i framtida investeringar, finansiärer bör förändra sina riskkalkyler 

och vidga synen på säkerhet. Dagens värderingsmetoder tar inte nödvändigtvis hänsyn till 

inkomstbortfall vid byte av hyresgäst menar Carra & Magdani (2016), vilket bör påverka 

värderingen av fastigheten. Det vanliga sättet att värdera en fastighet är på dess kassaflöde och 

således bör, ur en teoretisk synpunkt, en lägre driftkostnad generera ett högre värde. Dock krävs 

att detta slår på bred front för att värderingsmultiplarna ska förändras brett. Vidare påpekar 

Carra & Magdani (2016) att en cirkulär affärsmodell, där fastigheten är mer flexibel och bättre 

kan anpassas, kan leda till kortare bytestid mellan hyresgäster och således öka fastighetens 

värde. 
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4 Intervjustudie och resultat 

I nedanstående avsnitt presenteras sammanfattningar från de semistrukturerade intervjuerna 

som utförts. I bilaga A, B och C återfinns de frågemallar som använts. I tabell 1 i metodavsnittet 

presenteras intervjupersonerna och hur de förhåller sig till fastighetsföretagets olika 

affärsområden, vilket illustreras i figur 1 i samma avsnitt. 

4.1 Folksam  

4.1.1 Om företaget 

Folksam är ett försäkrings- och pensionsbolag och en av Sveriges största investerare som 

förvaltar Folksamgruppens och Konsumentkooperationens pensionsstiftelses premier och 

pensionssparande. Fastighetsenheten tillhör avdelningen för Kapitalförvaltning & Hållbarhet 

som förvaltar en kapitalportfölj på ca 450 miljarder kronor. Fastigheter står för ca 8,5 procent 

av det totala värdet av tillgångarna. Folksam har ett fastighetsbestånd värt omkring 36 mdkr 

och fastigheterna återfinns primärt i Stockholm men även i Göteborg och i Skåne. Av 

fastigheterna är 63 % kommersiella, 33 % bostäder samt 4 % samhällsfastigheter (Folksam, 

2019).  

4.1.2 Intervju Lars Johnsson, Head of Real Estate & Mia Salin, Investment Manager 

Enligt den definition som tillämpas i denna studie riktas mycket fokus på vad som används vid 

produktion och vad som blir kvar efter livscykelns slut och hur detta tas om hand om efteråt. 

Om Folksam som fastighetsbolag är duktiga i det avseendet har de intervjuade svårt att säga 

någonting om då, de inte är en del av vare sig nyproduktionsfasen eller rivningsfasen. Båda 

representanterna från Folksam är investerare och arbetar med att finna placeringsmöjligheter i 

attraktiva fastigheter som passar den riskmodell som bäst möter deras kunders syften.  

På frågan om det är möjligt att arbeta cirkulärt över hela organisationen inom ett 

fastighetsbolag och om de i så fall gör det, ges svaret att verksamheten fungerar på det sättet 

att en potentiell köpare anser att en fastighet är mer värd än vad övriga spekulanter anser då 

köparen ser möjligheter andra inte ser. Skillnaden i uppfattat värde kan i sin tur leda till affär, 

i praktiken fungerar således verksamheten utifrån aspekten att fastigheten ägs av den som är 

bäst på att ta tillvara på värdet. Folksam lyfter fram exempel på hur deras arbete som investerare 

har stimulerat till att fastigheter kommer till bättre nyttjande genom ägarbyte. Under 2018 

avyttrade Folksam tre fastigheter varav en stod införstora ombyggnadinsatser. Att den 

fastigheten byter ägare och nu köpts av ett fastighetsföretag som är duktig på att genomföra 

denna typ av projekt och återanpassa denna till marknaden är ett sätt, enligt Folksam, att vara 
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cirkulär som investerare. Vidare läggs mycket vikt vid att låta ”marknaden ha sin gång” och 

om marknaden tillåts ha sin gång så kommer den som är skickligast på att utvinna värdet ur 

fastigheten till slut att äga den.  

De tre fastigheterna som Folksam sålde under 2018 var alla fastigheter som någon annan kunde 

skapa bättre värde i än Folksam. Atrium Ljungberg var den som köpte fastigheten som stod 

inför stora ombyggnationer då de är duktiga på det och kan betala bra för sådana fastigheter. 

EQT köpte en fastighet där verksamheten ska konverteras till skola och HSB köpte ett projekt 

för hyresbostäder i Årsta, alla de tre fastigheterna har köpts av Folksam för en tillräckligt stor 

köpeskilling för att Folksam ska anse att det är värt för dem att låta fastighetens ägande övergå 

till ett annat företag. Därför anser marknaden att de förvärvande bolagen kan tillföra mer värde 

till fastigheterna. Att säljaren av en fastighet kan ställa krav på fastighetsförvärvaren, som krav 

kring hur cirkulär köparen är, anser Folksam är svårt. Sådana typer av krav menar de är att sätta 

marknadsekonomin ur spel och att detta sällan resulterar i den effektivaste lösningen. I deras 

mening är det rimligare att ställa krav på sina underleverantörer för att kunna uppnå en högre 

miljömässig nytta.  

Som affärsmodell anser de dock att fastighetsägarmodellen är tämligen cirkulär. Fastigheter 

hyrs ut till någon som behöver lokaler och när hyresgästen inte längre behöver lokalen flyttar 

de ut för att göra plats åt någon annan som kan tänka sig nyttja den. I dess simplaste form en 

modell som inte behöver vara särskilt resurskrävande, om fastigheten redan finns. Folksam 

poängterar dock att verkligheten inte riktigt ser ut så.  

De intervjuade personerna är övertygade att om fastigheternas värden är korrelerade med en 

ökad miljömässighet. Därför vill Folksam investera i certifierade byggnader och alternativt 

köpa fastigheter som är bruna (motsatsen till gröna fastigheter och är alltså traditionella ej 

miljöklassade byggnader) för att kunna konvertera dessa till gröna fastigheter och således 

certifiera dessa själva. De upplever att det är enklare att hyra ut fastigheterna om dessa har en 

tydlig miljömässig profil. Som resultat sänks direktavkastningskravet på den givna tillgången 

och i förlängningen påverkas således fastighetsvärdet positivt. 

För Folksam är det en stor kostnadspost, som också bidrar negativt till både miljö och cirkulär 

ekonomi, att anpassa lokalerna efter nya hyresgäster. Enligt Folksam skulle det vara 

fördelaktigt, då de har erfarenheten och kunskapen om vad som efterfrågas av en lokalhyresgäst 

om det är de själva som utformar lokalerna. Då hade det blivit en mer generisk 
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kontorsutformning där våtrum och kök är lokaliserade så de passar en större andel av 

hyresgästerna på marknaden, vilket skulle ge upphov till mindre omfattande lokalanpassningar.  

Även om miljömedvetenheten generellt i samhället ökar så finns det trots det ett motstånd till 

att hyra generiskt utformade kontor. När det kommer till ens egna kontor är det många som ser 

till de egna behoven, hur hyresgästen själv vill ha sitt kontor utformat snarare än vad som är 

miljömässigt effektivt. Samtidigt ligger inte hela ansvaret för att kontoren byggs om på 

efterfrågesidan av marknaden. Inom fastighetsbranschen finns en långtgående kultur av att 

kundnytta är samma sak som att blint lyssna till hyresgästens önskemål och tillmötesgå dessa, 

detta för att kunna förhandla fram de absolut högsta hyresnivåerna. Folksam har dock börjat 

arbeta mer med att färdigställa kontorslokaler i förväg, där de kan tillämpa 

standardutformningar i högre grad, detta främst för mindre kontorshyresgäster där det anses 

enklare.  

På frågan hur de ställer sig till att använda återbrukat och återvunnet material vid 

ombyggnationer säger de att de inte har någonting emot det för egen del. Det stora hindret är 

att det inte finns någon efterfrågan från hyresgästerna. Folksam tror att chansen att kunna 

använda återbrukat material vid lokalombyggnationer ökar avsevärt om företagen skulle bygga 

generiska kontor. Till syvende och sist måste det bli attraktivt att återbruka och då måste de 

återbrukade produkterna som erbjuds vara bättre än de nyproducerade på något vis. Att bygga 

ut de befintliga miljöcertifieringarna med cirkulära inslag eller skapa en ny certifiering för att 

skapa attraktivitet bland hyresgästerna kan enligt Folksam förbättra hyresgästernas uppfattning 

om återbrukade produkter och material och i längden skapa en större efterfrågan på cirkularitet. 

Förutom aspekten att återbrukat material måste uppnå en viss acceptans så finns ytterligare ett 

hinder mot att återbrukat material ska slå på bred front. Det är avsaknaden av en fungerande 

marknadsplats, som skulle bidra till en mer rimlig prissättning av varorna och material. 

Fastighetsbolag kan inte motivera valet att använda återbrukat material om inte prissättningen 

av dessa varor är lägre eller åtminstone i linje med nyproduktionsmarknaden, därtill ska 

tilläggas att prissättningen aldrig kommer att linjera med nyproduktionsmarknaden om det inte 

tillkommer en marknadsplats som kan leverera tillräckliga volymer.  

Diskussionerna om resursutnyttjandet belyses av de intervjuade med co-working som ett 

exempel på hur ytor kan nyttjas effektivare. Folksam menar att inslag av koncept likt co-

working kommer att utgöra en större andel av kontorsytorna men att detta inte främst är av 

miljömässiga skäl. Co-workingaktörerna hanterar ett annat problem i marknaden, ”slacket”, 
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alltså flexibiliteten för företag att hyra större lokaler i högkonjunktur och mindre lokaler i 

lågkonjunktur, men på samhällsnivå har inte resursanvändandet förändrats, lokalen finns där 

ändå. Således stimulerar co-workingtjänsten snarare hyresmarknaden och hyresgästens risk att 

behöva sitta med kostnader för lokaler som de inte behöver snarare än adresserar problemet 

med råvarueffektivitet. Det som skulle vara en mer framkomlig väg är enligt Folksam att 

hyresgäster delar på gemensamma funktioner såsom kök, reception, våtrum, etc. för att 

stimulera till minde ombyggnation och bättre resursutnyttjande. Slutligen kan sägas att det 

handlar väldigt mycket om hur tjänsten och i detta fall lokalen paketeras till kund. Idag 

förknippas bolagens varumärke väldigt starkt med de lokaler som de sitter i. Om aktörer kan 

inse att ett återvunnet kontor med gemensamma funktioner som är trendigt och attraktivt kan 

stärka ett företags varumärke, skulle många av de hinder som uppfattas av marknaden idag 

kunna rivas.  

4.2 Skandia Fastigheter 

4.2.1 Om företaget 

Skandia Fastigheter ingår i Skandiakoncernen som är ett pensions-och försäkringsbolag. Av de 

totala förvaltningstillgångarna utgör fastigheter cirka 10 %. Skandia har ett fastighetsbestånd 

med ett värde av omkring 56 mdkr och merparten av fastigheterna är inom kontor, köpcentrum 

samt bostäder. Majoriteten av fastigheterna ligger i Stockholmsområdet men fastigheter finns 

även i de två andra storstadsområdena Göteborg och Malmö (Skandia Fastigheter, 2019). 

4.2.2 Intervju Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef  

Skandia Fastigheter signalerar som många andra fastighetsägare att branschens största 

miljöpåverkan är vid lokalanpassningar. För att stimulera till cirkulär ekonomi krävs att 

ombyggnationerna blir mer effektiva och för att vara en del av den cirkulära ekonomin krävs 

en större del återbruk vid om- och nybyggnationer, ett faktum som har vissa barriärer. För det 

första finns en för dålig kunskap om de material som är tänkta att återbrukas. Skandia berättar 

om ett projekt de varit drivande i där de arbetat med stadsdelscertifiering, där Skandia använt 

material som var tänkt att deponeras men som istället använts som fyllnadsmassor vid 

landhöjning av samma stadsdel. De understryker vikten av att just veta vad materialen 

innehåller för att inte hälsovådliga ämnen byggs in i mark eller byggnader. En annan barriär 

som Skandia har identifierat i arbetet med cirkulär ekonomi är problematiken med de korta 

ledtiderna. Stora ombyggnadsprojekt kräver ofta stor mängd material, med en stor mängd 

material kan det vara svårt att matcha andrahandsmarknadens utbud efter den rådande 

efterfrågan vid just det tillfället. Vidare identifieras en fungerande marknadsplats av återvunnet 
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och återbrukat material som den främsta lösningen på detta problem. Skandia vittnar om 

projekt där de framgångsrikt arbetat tillsammans med lokala aktörer som tagit hand om 

restprodukter. En annan aspekt är att det byggs in flexibla lösningar och att lokaler förbereds 

för alternativa planlösningar och användningsområden så gott det går för att minimera 

ombyggnadsbehovet i framtiden. Men i slutändan måste en stor attitydförändring till kring 

återvunnet och återbrukat material. I dagsläget finns det ett motstånd mot att bygga med 

återbrukat material då hyresvärden ofta får göra avkall på hyra på initiativ från hyresgästen. De 

ekonomiska effekter som en lägre hyra medför är ofta för påtagliga för att vara ekonomiskt 

försvarbara. Det krävs att branschen och hyresgästerna premierar materialets funktion framför 

hur nytt det är. 

För att cirkulär ekonomi ska fungera måste det finnas ekonomisk lönsamhet, företag som 

arbetar cirkulärt ska inte bli bestraffade för att de gör det, menar den intervjuade. Därför är det 

viktigt att identifiera hur företag och privatpersoner på ett lönsamt sätt kan implementera 

cirkulär ekonomi i företagets affärsmodell. Skandia menar att dessa frågor ska få större 

utrymme inom samtliga delar av organisationen och att det är hållbarhetsfunktionen inom 

företag som måste vara duktiga på att nå ut med budskapet om varför det är viktigt och hur det 

ska gå att arbeta med detta. För 10 år sedan fanns det inte något hållbarhetsfokus 

överhuvudtaget, idag talar branschen om hur energianvändningen ska sänkas och var denna 

kommer ifrån. Idag råder okunskap kring materialet som fastighets-, bygg-och 

anläggningsbranschen använder. Nyckeln för att detta ska bli en fråga fler arbetar med, är att 

det finns lönsamhet i att arbeta cirkulärt. 

Skandia säger att det en stor del i att vara cirkulär är att nyttja lokalerna effektivare. Knäcks 

koden till hur kontor ska kunna hyras ut till fler företag samtidigt eller modeller där kontoren 

är tidindelade ökar nyttjandegraden och behovet av kontor sjunker. Skandia talar även om 

leasing som en möjlig väg framåt för fastighetsägare, alltså att fastighetsägaren leasar produkter 

som används i lokalerna men inte tillhör fastighetsägarens kärnverksamhet. De säger dock att 

leasingmodellen kan ha vissa redovisningstekniska svårigheter, men att det skulle kunna vara 

en möjlig väg om viljan och ambitionen finns. Skandia har idag när de står inför att köpa eller 

utveckla redan befintliga fastigheter krav på certifiering, men inte på återbruk, någonting som 

de säger säkert kan komma med tiden.  Ett samarbete tillsammans med den ideella 

organisationen Myrorna som stimulerar till återbruk är insamling av textilier i framförallt 

köpcentrum, ett initiativ som ligger i linje med en av Naturvårdsverkets definitioner för cirkulär 

ekonomi, det som brukar benämnas som industriell symbios. 
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Avslutningsvis talar Skandia om en attitydförändring som måste till, fastighetsägare har kunnat 

se en starkt tilltagande efterfrågan på gröna hyresavtal och företaget har som målsättning att 

alla de hyresavtal de skriver ska vara gröna. De påpekar även att när gröna hyresavtal föreslås 

är det försvinnande få som inte vill skriva gröna hyresavtal. Attitydförändringen måste även 

ske hos hyresgästerna, att allt mer börjar ifrågasätta om de verkligen måste flytta från de lokaler 

de sitter i. Ett led i detta är att fastighetsägare måste bli bättre på att stimulera hyresgästens 

behov utan att bygga om för mycket. Såsom avslutning säger Skandia att stora fastighetsägare, 

så som institutionellt kapital, måste våga satsa på dessa frågor och gå i bräschen för att denna 

attitydförändring sker. Skandia lägger vikt vid att vara aktiv i organisationer och forum där 

idéutbyte mellan fastighetsägare kan ske eftersom det krävs att branschen arbetar tillsammans 

för att lösa dessa frågor. 

4.3 AFA Fastigheter 

4.3.1 Om företaget 

AFA Fastigheter är en del av AFA Försäkringar där totalt cirka 200 mdkr förvaltat kapital finns 

(AFA Försäkring, 2018). Bolaget har ett fastighetsbestånd värt cirka 36,5 mdkr och merparten 

utgörs av kommersiell verksamhet i form av kontor (56 %) och hotell (17 %) medan bostäder 

utgör 27 %. Beståndet består av 42 fastigheter där majoriteten finns i storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö (AFA Fastigheter, 2019).  

4.3.2 Intervju Birgitta Erlandsson Segerström, Hållbarhetskonsult med uppdrag hos AFA 

Fastigheter 

AFA Fastigheter definierar cirkulär ekonomi utefter den officiella definitionen, vilken är att 

det finns två kretslopp, ett organiskt och ett materiellt, som ska slutas genom att allting går in 

i nya produktcykler och således uppstår inget avfall. Då materialanvändning är en viktig fråga 

för en fastighetsägare, har AFA Fastigheter satt upp mål för att öka återbruket vid 

ombyggnationer. En annan aspekt av cirkulär ekonomi är också att använda material av 

förnybar karaktär, vilket är något som också har börjat implementeras. Även att minska avfall 

som går till deponi är ett uppsatt mål som AFA har och där de börjat arbeta för att kunna mäta 

både avfall och återbruk vid ombyggnation, detta för att öka medvetenheten inom den egna 

organisationen.   

Men det handlar inte bara om materialanvändning vid ombyggnationer, en stor del av cirkulär 

ekonomi är även hur lokaler används och hyr mycket de nyttjas. Ett kontor används inte ens 50 

% av tiden så lokaler måste bättre optimeras och nyttjas, både på kvällar och nätter. Co-working 
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är en del av detta, men de tror att fler användningsområden kommer att hittas och att 

fastighetsbolagen kommer arbete mer med detta framöver. Att öka nyttjandegraden, via 

komprimerade ytor eller ökad uthyrningsgrad, av sina lokaler kommer också ingå som en viktig 

del i framtida affärsmodeller. Att analysera om företag och individer verkligen ska köpa saker 

istället för att hyra är också något som kommer att bli en större fråga framöver som bör värderas 

och fundera över hur detta ska kunna inkorporeras i sin affärsmodell. Genom att hyra eller leasa 

flyttas även incitamenten till producenten att tillverka produkter med högre kvalitet och längre 

livslängd. 

Att arbeta cirkulärt är mer relevant i det fysiska arbetet, såsom drift, projektutveckling och 

förvaltning, men i transaktionsskedet är det inte lika påtagligt. Även om det skulle vara relevant 

att ha med en analys om hur fastigheten tidigare sköts är inte detta inkluderat i 

transaktionsprocessen idag. Cirkulär ekonomi för en fastighetsägare handlar till mångt och 

mycket om återbruk, återvinning och att ta hand om sitt avfall. I förvaltningsdelen ska 

fastighetsägare vara så långsiktig som möjligt och ha så modulära fastigheter som möjligt och 

vid ombyggnationer ska detta särskilt beaktas. AFA fastigheter håller på att skapa en 

”preffered-list” med vilken fastighetsägaren vill kunna styra hyresgästerna att välja material 

och färger som sannolikt kan användas av nästa hyresgäst. AFA ser dock att de har en roll i 

transaktionsskedet i att veta vilka fastigheter som köps. Att inte köpa dåliga fastigheter och 

vara hård i sin analys, för att bidra till prissättningen av bruna fastigheter. 

Även om de anser att materialanvändningen har blivit bättre är det fortfarande ett linjärt flöde 

som behöver bli mer cirkulärt. Det finns dock många som driver frågor om återbruk och 

återvinning och avfallsentreprenörerna har där gått i bräschen för att driva dessa frågor. Men 

fortfarande är det ett problem att det inte finns en fungerande marknad för återbrukat material 

så som mattor, takmaterial, dörrar och glaspartier. Tanken är att Centrum för cirkulärt 

byggande ska bli en marknadsplats för andrahandsmaterial och det finns andra aktörer, som 

RP-möbler och kompanjonen, men marknaden är inte fullt fungerande ännu. Dock finns det 

idag underleverantörer som arbetar aktivt för att ställa om sina produkter till att bli mer 

cirkulära, exempelvis finns mattaktörer som bara byter ut den del som är sliten.  

Implementeringen av återbrukstänket har skett genom 5 pilotprojekt, varav några i samarbete 

med Pelle Halling som är en extern expert inom området, där AFA vid ombyggnationer 

analyserade vad som kunde sparas och användas på nytt. Det AFA lärt sig är att dels identifiera 

vilka material som enkelt går att återbruka (exempelvis mattor, takmaterial, dörrar och 
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glaspartier) men även tekniska material som nedfallsstavar samt ventilationskomponenter. 

Framförallt har pilotprojekten lett till insikten att det är viktigt att ha med sig hyresgästerna 

från början. AFA måste ha tydliga ramar och klargöra för hyresgästen vilka ambitioner som 

finns. Men behöver dock samarbetspartners, både arkitekter och aktörer som tillhandahåller 

återbrukat material och genom detta arbete har AFA knutit till sig nya kontakter. Vidare har 

även arbete gjorts med avfallsdelen för att erbjuda källsortering i fler fastigheter. Dessutom 

driver företaget processen för att få ned antalet avfallsentreprenörer till två genom att skriva 

nya avtal, således möjliggörs en likadan rapportering från alla fastigheter vilket underlättar 

uppföljningsarbetet av avfallshanteringen. 

Förutom en icke fungerande andrahandsmarknad anser företaget att det största hindret mot 

cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen är vanebeteende, både på individnivå men även 

inom företagsledningar. Att arbeta cirkulärt är något som måste premieras inom ett företag och 

ledningen måste gå i bräschen för en sådan omställning. AFA fastigheter har inte upplevt några 

större ekonomiska hinder mot att inkorporera cirkulär ekonomi hittills i sin affärsmodell.    

AFA fastigheter gjorde nyligen en kundundersökning med frågor om hur intresserade 

hyresgäster var angående förnybar energi, återbruk avfall osv. Resultatet pekade på att 

hyresgästerna i stor utsträckning tyckte detta var intressant och viktigt, men samtidigt när det 

väl kommer till kritan märks att den verkliga efterfrågan inte i samma utsträckning linjerar med 

enkätsvararen. De anser att som fastighetsägare har de ett stort ansvar att informera och erbjuda 

sina hyresgäster det bästa, således kan de inte vänta på att kunden ska efterfråga det utan i 

egenskap av fastighetsägare bör de själva ta det steget. Som kund är det svårt att bedöma hur 

bra en produkt är, det är upp till aktören som erbjuder produkten till marknaden att erbjuda en 

så cirkulär produkt som möjligt. Alla nya avtal som AFA erbjuder idag är gröna hyresavtal och 

de har möten med hyresgästerna för att både utbilda och skapa en dialog i syfte att öka 

medvetenheten för nya hållbara lösningar.  

Att lönsamhet och cirkulär ekonomi går hand i hand demonstrerar inte minst Vinnovaprojektet 

som visar vad fastighetsägare sparar både ekonomiskt och utsläppsmässigt genom att återbruka 

produkter och material. Vidare anser AFA fastigheter, för att vara långsiktig och 

konkurrenskraftig om 10–15 år, måste fastighetsföretag redan nu börja bygga ut arbetet med 

ett cirkulärt tänkande. 
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4.4 Vasakronan 

4.4.1 Om företaget 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag sett till fastighetsbeståndets värde och storlek. 

Fastighetsbeståndet utgörs av 174 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala med 

ett värde av 139 mdkr. Majoriteten av fastighetsbeståndet återfinns inom segmenten kontor (73 

%) och handel (19 %) (Vasakronan, 2018).  

4.4.2 Intervju Anna Denell, Hållbarhetschef 

Då fastighetsbranschen talar om att byggnader byggs och förvaltas utifrån perspektivet att de 

ska finnas under väldigt lång tid är det många som hävdar att fastighetsföretag kan bortse från 

det cirkulära, jämfört med andra varor som produceras. Det generellt sett utbredda ointresse 

och okunskapen kring cirkulär ekonomi applicerad på fastighetsbranschen gör att branschen, i 

Vasakronans tycke, inte arbetar med cirkulära lösningar. Det framhålls dock att branschens 

affärsmodell tar hänsyn till delar av vad det innebär att arbeta cirkulärt, exempelvis att 

intjäningssättet är att hyra ut lokaler, vilket är en affärsmodell som ligger i linje med det 

cirkulära förhållningssättet. Den mängd avfall som fastighetsbranschen alstrar visar att 

aktörerna inte har ett cirkulärt förhållningssätt. Inom den svenska fastighetsstocken idag rivs 

det många hus som är fullt funktionsdugliga som byggdes för bara 30–40 år sedan och sett till 

en fastighets livscykel så motsvarar ombyggnationerna av den genomsnittliga byggnaden 

uppbyggnaden av en helt ny byggnad innan den rivs.  

Inom Vasakronan sattes ett ambitiöst mål att byggnaderna ska byggas med återvunnet och 

återbrukat material, ett mål som få noterat, även inom den egna organisationen. Det går att 

exemplifiera hur långt ifrån fastighetsbranschen är idag genom att titta på ett projekt som 

Vasakronan genomförde i slutet av 2018 med målsättning att nyttja förnybart och återanvänt 

material. Där användes 1018 kg produktionsmaterial per kvadratmeter, av dessa 1018 kg kom 

endast 2 % från förnybara källor. Om återanvänt material adderas utgörs byggnaden av ca 10 

% återvunnet eller förnybart material. ”Cirkulära” fastigheter som byggs idag är alltså till 90 

% inte cirkulära, vilket visar på att branschen inte greppat frågeställningen om cirkularitet och 

miljöpåverkan. Fokus från fastighetsägare idag ligger på energianvändningen och det talas 

nästan ingenting om hur och av vad vi bygger våra hus.  

För att få bukt med de problem som lokalanpassningar och ombyggnationer medför har 

Vasakronan börjat arbeta mer med standardutformningar av kontor där de har ett koncept som 

de kallar för ”smart och klart”. Konceptet går ut på att hyresgästen flyttar in i ett redan 
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iordninggjort kontor. Av Vasakronans totala hyresvärde är det dock en väldigt liten del i 

dagsläget som utgörs av konceptet. Andra lösningar med modulärt byggande där de stora 

installationerna är anpassade för förändring anses också vara en del av framtiden.  

Efterfrågan från hyresgästerna på återbrukat material i lokalerna är generellt låg och om 

fastighetsägare erbjuder detta kommer motkravet på lägre hyressättning. Således uppstår 

svårigheter att använda återbrukat material då hyressättningen ligger till grund för vidare 

omförhandlingar med en eventuellt ny hyresgäst, vilket leder till att lönsamheten samt 

värderingarna av tillgångarna blir drabbade. Dock poängteras att fastighetsägare kan vara 

tuffare mot hyresgäster, exempelvis i deras val av färger och materialval, i dagens stabila 

marknad. I en surare marknad med högre vakansnivåer kommer hyresgäster troligtvis kunna 

välja lokaldesign i högre grad. 

För lösa dessa frågor måste det till en förändring i hur aktörerna på marknaden agerar, 

kunskapen kring dessa frågor måste bli större, menar intervjupersonen. En del i att kunna 

producera mer miljövänliga kontor ligger hos aktörerna som står på hyresgästens sida, t.ex. 

arkitekterna som ofta ser lokalanpassningar och lokalen på ett annat sätt än vad fastighetsägaren 

gör. Arkitekter har ibland ett annat förhållningssätt till byggprocessen, det är inte alltid de 

prioriterar att behålla och bygga om existerande byggnader framför att riva och bygga nytt. Det 

krävs samverkan mellan dessa aktörer för att lösa de problem som uppstår vid produktion. 

Vasakronan har varit med i arbetet att ta fram en ny neutral marknadsplats för återbrukat 

material. Hur denna marknadsplats kommer att se ut till beror på vilka aktörer som väljer att 

använda denna vilket framtiden får utvisa. Men för att marknadsplatsen ska fungera krävs att 

fler stora fastighetsägare ökar sin egen medvetenhet. Något intressant är att vissa 

materialleverantörer börjat höra av sig för att undersöka möjligheten att ta tillbaka gamla 

produkter och material för att kunna återbruka. Ett embryo till marknadsplatsen som 

välkomnas. För att leverantörerna ska tillhandahålla återbrukat material krävs att 

fastighetsägare efterfrågar funktion och kvalitet snarare än kravet på nyproducerat. I intervjun 

framhålls takplattor som ett exempel där produkten som är återbrukad kostar en tredjedel av 

vad nya gör. För leverantörerna, som kapar hela produktionssteget, är detta en god affär såväl 

som för fastighetsägaren.  

Den totala kontorsstocken kan idag mätta den rådande efterfrågan. Med vetskapen om detta 

och med en något teoretiskt förhållningssätt bör det således inte byggas fler kontorsbyggnader. 

problemet ligger i att lokalerna är fellokaliserade eller svåra att disponera och därför byggs det 
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ändå nytt, men om branschen ska bli mer miljövänlig bör det undersökas hur fastighetsföretag 

kan tillhandahålla relevanta lokaler på ett annat vis. Att hyresgäster ska dela kontor i större 

utsträckning bör därför vara en framkomlig väg. Ett av de största hindren för att hyresgäster 

ska dela kontor är rädslan för åtkomst av företagskänslig information, något som med 

digitaliseringens framfart bör vara ett avtagande problem.  

Det finns många företag som uppvaktar de stora fastighetsbolagen med energieffektiva 

lösningar där de tar investeringarna för att sedan få ”kick-back” på energikonsumtionen. Tack 

vare fastighetsbolagens riskprofil har de förmånligare finansieringsalternativ än externa 

aktörer. Så istället för att låta externa bolag ta investeringarna mot att fastighetsbolagen betalar 

en avgift, kan de ta investeringen själva. Det är framförallt därför modellen att leasa inte är 

gångbar inom fastighetsbranschen. Det finns dock andra delar där fastighetsbolagen hyr in 

tjänster istället för att köpa in produkter vilket är en del i att flytta incitamenten och på så sätt 

förlänga livslängden.   

Sammanfattningsvis framhålls det att fastighetsbolagens kunskap inom dessa frågor måste bli 

större. Att hjälpas åt och samverka och bidra till att kunskapen om cirkuläret och miljö sprids 

är den stora nyckeln för att branschen och samhället ska nå framgång.  

4.5 Hemfosa 

4.5.1 Om företaget 

Hemfosa är ett av Sveriges största fastighetsbolag inom samhällsfastigheter och offentliga 

kontor. Kommersiella kontor utgör ca 9 % av fastighetsbeståndet. Hemfosa har fastigheter i 

Sverige, Norge och Finland där Stockholms, Göteborgs- och Öresundsregionerna utgör 

majoriteten av fastighetsbeståndet som har ett totalt värde av ca 36 mdkr (Hemfosa Fastigheter, 

2019).   

4.5.2 Intervju Anna Alsborger, Transaktionschef 

Hemfosa har ingen uttalad strategi att arbeta med cirkulär ekonomi även om det går att 

identifiera arbetssätt som går att återfinna inom Naturvårdsverkets definition. Fokus för 

Hemfosa ligger på att öka arbetet med miljömässig hållbarhet. På daglig basis är det främst 

inom förvaltningen som hållbarhetstänket går att återfinna även om fokus också finns på 

förvärv och nyproduktion.  

I transaktionsprocessen arbetar Hemfosa med en noggrann miljö-due diligence (DD), 

någonting som är normalt i fastighetsbranschen. Det finns dock ambitioner att utifrån ny 
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kunskap och nya krav, utveckla denna del av processen och bli bättre på att identifiera problem, 

någonting som tydliggör för eventuella riskfaktorer men även för att kunna produktutveckla 

och hitta outnyttjad potential vilket driver upp värdet i fastigheten.  Den del företaget känner 

sig mest bekväm med och kan arbeta mycket med idag är energibesparande åtgärder.  

Förutom aspekten att direkt i DD-processen arbeta med miljöfrågor skulle fastighetsbolags 

transaktions-team direkt i investeringsfasen kunna avsätta medel för att stimulera investeringar 

i hållbara lösningar. Att köpa fastigheter utifrån en miljömässigt hållbar idé och också förmedla 

denna intention till förvaltningen.  

Den process som ger upphov till mest avfall och där resursutnyttjande kan ökas mest är vid ny- 

och ombyggnationer (lokalanpassningar). Det finns ambition att återanvända så mycket som 

möjligt, men även hinder för att fullt ut kunna genomföra detta. Det lyfts fram att 

energieffektiviserande åtgärder konkret är det enklaste att arbeta med. 

Hemfosas nisch är samhällsfastigheter där det offentliga, som kommuner och myndigheter, är 

största hyresgäst. Denna typ av verksamhet har ofta väldigt specifikt anpassade lokaler utefter 

verksamheten som bedrivs, vilket också ger långa hyresavtal. Kommuner är relativt duktiga på 

hållbarhetsfrågor och vill också hyra denna typ av fastigheter, för Hemfosas del finns det därför 

ekonomiska incitament att arbeta hållbart för att kunna locka långvariga hyresgäster. I 

relationen med hyresgästen ligger mycket av fokuset på att skriva gröna hyresavtal och 

tillhandahålla certifierade byggnader.  

En del i att vara mer cirkulär är att kunna nyttja resurserna mer effektivt, där finns stor potential 

att utveckla då Hemfosa är ägare till flertalet skolfastigheter. Karaktären på dessa fastigheter 

har väldigt låg nyttjandegrad då de inte nyttjas under skolloven exempelvis. Hemfosa vill 

därför arbeta mer aktivt för att vid nybyggnation av skolor kunna göra dessa mer användbara, 

men även flexibla för att enklare kunna dimensionera efter förändringar i ålderskullar, 

exempelvis genom att kombinera förskola och skola i samma fastighet. Det finns efterfrågan 

och en vilja att nyttja de lokalytor som finns på ett smartare vis. Det kan dock bli än mer utbrett 

och resurstänkandet kan spänna över fler delar av organisationen t.ex. vid köp av fastigheter.  

En anledning till varför hållbarhetsaspekten inom fastighetsbranschen har lyfts i större grad är 

det gynnsamma ekonomiska klimatet. Utbudet av attraktiva lokaler i förhållande till den höga 

efterfrågan har bidragit till låga vakansnivåer, vilket i sin tur resulterat i att fastighetsbolagen 

inte är i samma behov av att på ett innovativt vis konkurrera om hyresgästerna. Utifrån 

perspektivet med cirkulär ekonomi, så finns det också en uppfattning att återbrukat material 
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skulle vara sämre, vilket i sig sätter stopp för att kunna arbeta med det i högre grad. En del av 

cirkulär ekonomi är att tjänster ska nyttjas till förmån av produkter. För Hemfosa som 

fastighetsägare skulle en modell kunna vara att i större utsträckning använda sig av leasing-

tjänster snarare än produktägare själva.  

Sammanfattningsvis påverkas fastighetsvärdet av miljömässig hållbarhet, hyresgästerna 

efterfrågar i allt större utsträckning gröna hyresavtal och certifierade byggnader och det har 

blivit en faktor som spelar in i hur attraktiv och relevant en hyresvärd och fastighetsägare är. 

Det finns indikationer på att cirkularitet och hållbarhet är en värdedrivande faktor även om det 

måste bedömas utifrån det enskilda fallet, då varje hyresrelation ser olika ut och värdet också 

måste ställas i relation till andra aspekter. 

4.6 Kungsleden 

4.6.1 Om företaget 

Kungsleden är ett kommersiellt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värt 34,7 MSEK där 

merparten av beståndet återfinns i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Västerås. Av det totala 

fastighetsvärdet finns majoriteten inom kategorin kontor (73 %) samt industri och lager (15 %) 

(Kungsleden, 2019).  

4.6.2 Intervju Ylva Sarby Westman, Vice VD & Transaktionschef 

Kungsledens vice VD, med det yttersta ansvaret för bolagets hållbarhetsarbete, förklarade att 

frågor kring hållbarhet och cirkulär ekonomi ligger nära det egna personliga intresseområdet 

men att det även är frågor som är viktiga för Kungsledens framtid. Begreppet cirkulär ekonomi 

var känt men deras definition var bredare än att bara handla om produktion och avfall. 

Kungsleden talade om aspekter där det handlar om att effektivisera användandet av lokaler 

genom att samutnyttja. En aspekt som lyftes i detta sammanhang var idén om att kunna nyttja 

lokaler nattetid för bolag som arbetar mot andra marknader och således öka nyttjandegraden. 

Kungsleden arbetar idag aktivt med hållbarhet där fler aspekter än enbart den miljömässiga 

aspekten innefattas. Hållbarhetsperspektivet är breddat för att företaget ska vara hållbara inom 

en mängd områden. Företaget har identifierat fem fokusområden vilka är: hälsa, säkerhet, 

affärsetik, miljö, mångfald och socialt ansvarstagande där bolaget ska utvecklas för att vara 

långsiktigt hållbart. Bolaget har ingen uttalad strategi att arbeta cirkulärt även om ett cirkulär 

ekonomi kan vara ett verktyg i hållbarhetsarbetet och Kungsleden tillämpar delar av begreppet 

cirkulär ekonomi i sin strategi för miljömässig hållbarhet. Kungsleden är av uppfattningen att 

det är viktigt att arbeta med dessa frågor för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga på 
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marknaden både ur aspekten att hyresgästerna ska efterfråga deras lokaler och tjänster och för 

att kunna locka talanger och vara en attraktiv arbetsgivare.  

Vidare vill Kungsleden implementera ett ”cirkulärt” tänk i alla delar av organisationen men ser 

att det finns utmaningar med bl.a. vanebeteende.  

Sett till investeringsperspektivet så är miljöcertifierade byggnader någonting som lockar 

Kungsleden som köpare. De bedömer att tillgångar som är miljöcertifierade med låg 

energiförbrukning är mindre riskfyllda vilket har en inverkan på avkastningskravet, men även 

att de kan finansiera dessa tillgångar billigare. De kan också tänka sig att göra det motsatta, att 

förvärva en brun fastighet i syftet att åstadkomma en miljöcertifiering och på så sätt addera 

värde till deras bestånd.  

Kungsleden gör även analysen att det kommer fler och fler aktörer på marknaden som har 

affärsmodellen att erbjuda energieffektiviserande åtgärder (t.ex. solceller på taket) för 

fastigheterna för att sedan ta del av den förväntade uppsidan. Ett steg som ligger i linje med en 

av Naturvårdsverkets definitioner av cirkulär ekonomi, delningsekonomi: Dock säger sig 

Kungsleden vilja äga denna möjlighet själva och anser sig ha kunskapen att genomföra 

investeringen på egen hand, vilket gör affären mer lönsam för dem.  

Kungsleden lägger stor vikt vid att poängtera att för dem handlar det om att lyfta blicken och 

se förbi att enbart arbeta med energianvändningen och inkludera mer i hållbarhetsbegreppet. 

När de miljöcertifierar sina byggnader har de valt att gå på LEED-certifieringar då denna 

certifiering tar ett bredare grepp. På frågan om Kungsleden kan arbeta på andra sätt och 

inkludera begrepp som delningsekonomi och liknande i sin affärsmodell, är de av 

uppfattningen att detta är nödvändigt för bolagets långsiktiga överlevnad. Ser de till 

delningsekonomi finns det inte alltför många exempel på hur aktörer inom fastighetsbranschen 

arbetar med detta, men om något så funderar många fastighetsägare på hur de kan effektivisera 

ytorna och hur dessa eventuellt skulle kunna hyras ut på olika tider. Vidare poängterades också 

att det finns co-working trender som är ett komplement och en del av framtidens kontorsstock, 

vilket är ett exempel på delningsekonomi och samutnyttjande.   

Kungsledens arbetssätt med sin affärsmodell handlar om att skapa miljöer som både är hållbara 

och attraktiva för att undvika att hyresgäster flyttar, vilket skapar hållbarhet. De arbetar även 

med att effektivisera sina lokaler och hyreskontrakt. Kungsleden menar att framtiden kommer 

att handla om hur väl företag kan ta till sig och arbeta med smarta lösningar och kapitalisera 

dessa. Om inte Kungsleden gör det kommer investerare att välja att gå till ett annat bolag som 
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är bättre på detta. Till syvende och sist handlar det om att åtgärderna gör utslag på driftnettot 

och attraherar hyresgäster, medarbetare och investerare för att det ska ses som värdeskapande.  

4.7 Hufvudstaden  

4.7.1 Om företaget  

Hufvudstaden är ett kommersiellt fastighetsbolag med ett bestånd främst inom segmenten 

kontor och butiker. Fastighetsbeståndet har ett värde av 44,1 mdkr och samtliga fastigheter 

återfinns i centrala delar av Stockholm (81 %) och Göteborg (19 %) (Hufvudstaden, 2019).  

4.7.2 Intervju Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef 

Hufvudstadens bild av fastighetsbranschens roll ligger i linje med Naturvårdsverkets definition 

av cirkulär ekonomi, att det handlar om att minimera uttaget av ändliga resurser vid produktion, 

att hushålla med de produkter och resurser som finns för att sedan återbruka och återvinna så 

mycket som möjligt vid livstidens slut.  

Hufvudstaden identifierar inte fastighetsbranschens dagliga affärsmodell som cirkulär per 

definition, även om den innehåller cirkulära delar i form av lokaluthyrning. Hufvudstaden och 

majoriteten fastighetsbolag gör stora hyresgästanpassningar vilket tillsammans med 

nyproduktion har störst miljöpåverkan. För att minska miljöpåverkan från denna verksamhet 

krävs att branschen i större utsträckning arbetar med återbrukat och återvunnet material. 

Hufvudstaden fastslår samtidigt att det finns flera hinder med detta i dels att det finns ett 

vanebeteende och en ovilja att betala topphyra för en lokal som är byggd av återvunnet material, 

vilket leder till nästa hinder. Idag finns ingen marknadsplats eller aktör som är tillräckligt stor 

för att kunna tillhandahålla material i den omfattning som behövs och då fastigheter från olika 

tidsepoker har material och produkter med olika mått, kan exempelvis glaspartier skilja sig 

storleksmässigt. Detta i kombination med att entreprenörer är ovana och måste kunna leverera 

garanti samt kvalitet på finish, försvårar användandet av återbrukat material.     

Det går att argumentera för att fastighetsbolagen skulle kunna lagra material för att använda 

senare vid om- eller nyproduktion. För Hufvudstaden och andra fastighetsbolag med byggnader 

i centrala lägen är det inte ekonomiskt försvarbart att lagerhålla restmaterial från renoveringar. 

Det krävs då att bolagen exempelvis har lagerlokaler på platser med lägre hyresnivåer för att 

lagra material och produkter. 

De korta ledtiderna vid ombyggnation leder till att det upplevs för omständligt att arbeta med 

återbrukat material. Däremot tror Hufvudstaden att de i en marknad där återbrukat material blir 
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allt mer accepterat och vanligare så skulle Hufvudstaden fungera som nettoexportör i denna 

kedja. Det beskrivs även att bortforsling samt omhändertagande av glaspartier vid 

ombyggnation av två våningsplan medför en extra kostnad på cirka en halv miljon SEK där 

betalningen för materialet är marginell, ett tecken som visar på avsaknaden av en fungerande 

marknad för återbrukade material och produkter.  

De resurser som används av fastighetsägare är främst byggnadsmaterial och energi. Det senare 

framhålls som ett område där fastighetsägarna är medvetna och mycket görs redan idag, så 

fokus att arbeta cirkulärt ligger på att se till att mindre mängd jungfruliga material används vid 

produktion. Det tillvägagångssätt som lyfts fram under intervjun är att försöka förändra hur 

fastighetsägare kan nyttja sina lokaler effektivare men även att få hyresgäster till att sitta kvar 

längre. Hufvudstaden lägger ner stora ekonomiska resurser på att det material som byggs in i 

fastigheterna ska vara gediget och hålla över tid. Att använda återbrukat material är svårt ur 

den aspekten att hantverkare har svårt att lämna den garanti som är kravställt. Förhoppningen 

är att denna gedigna och tidlösa design ska få hyresgästerna att bli långvariga i lokalerna och 

vid hyresgästsbyte minimeras behovet av att bygga om.  

För att fastighetsbranschen ska kunna bli mer cirkulär måste inställningen till återbruk 

förändras i stort, en möjlig väg att gå för att öka resurseffektiviteten är att arbeta mer med 

standardlösningar. För Hufvudstaden som har fastigheter och tillhandahåller kontor och 

handelslokaler i lyxsegmentet är inte tillvägagångssättet med standardkontor en framkomlig 

väg. Delningsekonomin och framförallt affärsmodeller där det förekommer delande av 

resurserna är någonting som framtiden kommer bestå mer av enligt den intervjuade. 

Exempelvis kan det vara att samordna transporterna in till städerna med kombinerad 

sophämtning och leverans. Men framförallt ser Hufvudstaden att co-workingkonceptet 

kommer att byggas ut i större omfattning.  

Hyresgästerna själva efterfrågar miljövänliga lösningar så som sopsortering i lokalerna men 

när det kommer till uppbyggnaden av lokalen så finns det relativt låg efterfrågan på cirkularitet 

eller miljömässighet. Det råder även stor okunskap på området, både hos hyresgäster och 

fastighetsbolag. Hufvudstaden har som mål att vara långsiktiga fastighetsägare, stora 

investeringar idag kommer att ge avkastning i framtiden om husen håller hög kvalitet och inte 

behöver rivas efter 40–50 år. 
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4.8 Brunswick Real Estate 

4.8.1 Om företaget 

Brunswick Real Estate tillhandahåller investeringstjänster för institutionella investerare genom 

bolagets olika strukturer. Via Brunswick kan institutionella investerare investera genom deras 

fondstrukturer som har något olika investeringsfilosofier, men även placera kapital i 

fastighetsbolaget Regio som till största del ägs av Tredje AP-fonden men som förvaltas av 

Brunswick (Brunswickrealestate.com, 2019).  

Regio, som utgör det största investeringsmandatet för Brunswick, fokuserar till största del på 

svenska regionsstäder som exempelvis Västerås, Uppsala, Eskilstuna mm. och finns i totalt 19 

kommuner. Den ort som Regio har störst närvaro i sett till uppskattat marknadsvärde är 

Jönköpings kommun, som utgör cirka 24 % av det totalt uppskattade marknadsvärdet i 

portföljen. Regio tillsammans med Brunswick fokuserar på två segment, externhandel samt 

kontor och handel (Regiofastigheter.se, 2019).  

Förutom Brunswicks investeringsmandat för Regio och deras egna fondstrukturer ryms även 

bolaget Sveafastigheter Bostad inom koncernen. Sveafastigheter Bostad bygger och förvaltar 

hyresbostäder i Stor-Stockholm och Mälardalsområdet. Sveafastigheter Bostad har ett uttalat 

miljöfokus där byggnaderna som byggs inte bara ska ha låg energiförbrukning, men även låg 

resursförbrukning och låg miljöpåverkan (Sveafastigheterbostad.se, 2019).  

4.8.2 Intervju Markus Mittler, Technology & Sustainability Officer 

Brunswick Real Estate har definierat att de jobbar med vissa hållbarhetsmål men har inte 

specifikt uttalat att företaget arbetar cirkulärt. Då de inte definierat begreppet cirkulär ekonomi 

blir bilden av cirkulär ekonomi utifrån den intervjuades personliga uppfattning. Det handlar 

om att återvinna så mycket som möjligt och samtidigt hitta nya ekonomiska modeller för att 

bättre utnyttja avfallsströmmar. Även energi och material och tjänster ingår i begreppet.  

Brunswick har valt att arbeta utifrån fyra hållbarhetsmål: bekämpa klimatförändring; hållbara 

städer och samhällen; hållbar energi för alla; och hälsa och välmående. Dessa mål arbetar 

Brunswick med i flera utvalda projekt tillsammans med energieffektivisering i form av 

exempelvis solpaneler. Konkret så arbetar Brunswick även med BREEAM In-Use där arbetet 

med att öka separationen av avfallsströmmarna är mest relaterat till cirkulär ekonomi. Även 

om de idag går väldigt långt inom BREEAM In-Use arbetar de inte med att certifiera fullt ut i 

Sverige, något de gör i större grad i Finland. På den svenska marknaden har Brunswick 
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majoriteten av sitt bestånd i regionsstäder och där upplever de inte nödvändigtvis att en 

certifiering har ett mervärde ännu, då efterfrågan utanför storstäderna är generellt låg.  

För att öka den cirkulära ekonomin anser de att tankesmedjor bör utökas för att potentiellt 

sprida kunskap inom branschen. Brunswick själva har börjat arbeta med Sunda Hus i alla deras 

nya projekt, både när det gäller hyresgästanpassningar samt tillbyggnader, vilket hjälper dem 

att bygga upp en material- och kunskapsbank. Alla nya material som används ska redogöras 

för och märkas från entreprenörens sida. Sedan definieras hållbarheten i varje material från 

Sunda Hus. Systemet tar dock inte hänsyn till existerande material som finns i bygganden, men 

nästa gång en ombyggnad sker vet Brunswick vad materialen består av. Till en början fanns en 

rädsla att kostnaderna skulle drivas upp, men feedbacken från entreprenörerna har varit att de 

flesta använder systemet oberoende och att kostnaderna inte ökat i större utsträckning.  

Brunswick har även börjat titta på att koppla Sunda Hus till återbruk och återvinnig. I dagsläget 

när en hyresgästanpassning utförs förvaras restmaterial i källarförråd med ambitionen att 

materialen ska återbrukas, något som dock sällan inträffar. Att själva fastighetsförvaltarna 

också byts ut över tid underlättar inte saken, då det oftast är fastighetsförvaltarna som vet vad 

som finns sparat och vad tanken med det sparade materialet är. I Uppsala har Brunswick inlett 

ett samarbete mellan hyresgästerna och Stadsmissionen, där Stadsmissionen får information 

om att hyresgästen vill bli av med produkter som exempelvis mikrovågsugnar som kan hämtas 

och återbrukas. De anser också att någon form av digital marknadsplats skulle behövas för 

återbrukade material och produkter. Dock är det en fråga om lönsamhet då lagringsutrymmet 

kanske kostar mer än vad ägaren kan sälja dem för. Ett exempel på en affärsmodell tänkt för 

privat bruk är ReTuna som är en återbruksgalleria kopplad till en återvinningsstation. Där 

sorteras säljs produkter som privatpersoner slängt och Brunswicks förvaltare i Eskilstuna har 

exempelvis köpt möbler därifrån.  

Att bygga modulärt och flexibelt är inte något företaget har ett uttalat mål om även om det 

tangeras inom BREEAM In-Use. Brunswick köper i regel inte nyproducerade fastigheter och 

att då bygga in modularitet i existerande fastigheter är inte så lätt. De har dock en process vid 

investeringsförslag där förvaltaren ska kunna presentera en alternativ användning, så att 

ändringar som görs inte ska vara helt hyresgästspecifika utan gå att använda på andra sätt.   

Om cirkulär ekonomi ska definieras som en stöttepelare i Brunswicks hållbarhetsarbete är även 

avfallshanteringen något som behöver utvecklas i en framtida affärsmodell. Genom att separera 

avfallsströmmarna minskas blandavfallet och Brunswick skulle på så sätt sänka sina kostnader. 
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Men det bygger på att de får lägre kostnader om sorteringen blir effektivare, således kan 

initiativen se olika ut.   

På den svenska marknaden arbetar Brunswick mest i regionsstäderna och arbetar ofta mot 

kommunen. Där upplever företaget att kommunerna i sig kan vara lite av ett hinder för att jobba 

mer hållbart och cirkulärt. Det finns i princip ingen kommun ute i regionerna som efterfrågar 

en cirkulär affärsmodell i samband med nya projekt. Kommunerna har mer fokus på att skapa 

arbetstillfällen än att tillsammans med fastighetsägare utveckla idéer och projekt kring 

hållbarhet. Brunswick efterfrågar starkt en hårdare kravställning från kommunens sida vid 

projekt och markanvisningar, att beställaren helt enkelt visar att koncept med social hållbarhet 

och cirkulär ekonomi premieras. Där anser Brunswick att de skulle ha mycket att bidra med, 

bara det skulle efterfrågas. Om kommunerna skulle få in starkare hållbarhetskrav i sina 

beställningar som skulle göra stor skillnad.  

De anser att lönsamhet och miljöhållbarhet går hand i hand. Utöver minskade energikostnader 

och gröna obligationer, ser de ett värde på exempelvis den finska marknaden att vara 

certifierade då många hyresgäster kräver detta. Utanför storstadsregionerna i Sverige är detta 

dock inte lika märkbart. Sedan är det viktigt att vara hållbar för att vara en attraktiv arbetsgivare 

samt för att vara attraktiv gentemot investerare. Brunswick förvaltar kapital från institutionella 

aktörer och kraven för hur pensionspengar förvaltas kommer att bli ännu hårdare i framtiden.    

Gällande ökandet av resursutnyttjandet av kontor, att exempelvis hyra ut tomma lokaler 

nattetid, anser de är intressant men den intervjuade påpekar samtidigt att det har kunnat göras 

under många år utan att det gjorts så vissa hinder finns uppenbarligen. Däremot så kommer 

tjänstemarknaden att kunna erbjuda mycket, exempelvis co-working där ytan i sig blir en tjänst.     

Siemens erbjuder idag en tjänst där kunden betalar för bestämt antal lumen och då tar Siemens 

hand om allting, inklusive energikostnad och armatur. Detta har inte blivit vedertaget inom den 

traditionella fastighetsmarknaden ännu. En fastighetsägare skulle behöva informera alla 

hyresgäster om vilken servicepersonal som springer var, hyresgäster som hyr co-workingytor 

ser alla möjliga människor dagligen, där finns således en högre acceptansnivå för detta. Så 

ribban för leasingmarknaden borde vara lägre inom co-working än för en klassisk hyresmodell. 

Fastighetsägaren kan då också skriva ett belysningsavtal eller avtal för vitvaror eller dylikt, likt 

det som Siemens erbjuder, för hela co-working ytan.  
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4.9 ETTELVA Arkitekter 

4.9.1 Om företaget 

ETTELVA är en arkitektbyrå som främst verkar inom segmentet bostäder. Bolaget har en 

uttalad och tydligt förhållningssätt till hållbarhet. Inom hållbarhetsbegreppet innefattas flertalet 

aspekter däribland miljö- och långsiktigt resursanvändande. ETTELVA arkitekter har sitt 

huvudkontor i Stockholm men även ett kontor i Enköping (ETTELVA Arkitekter, 2019).  

4.9.2 Intervju Emma Östlund, Hållbarhetschef 

Emma Östlunds bild av cirkularitet inom byggbranschen är att det handlar till största del om 

att återbruka material och använda mer återvunnet material för att minska avfallsflödena men 

även att det måste byggas mer flexibelt och demonterbart. När en byggnad väl rivs ska nya 

byggmaterial uppstå, alltså kunna plockas ut och användas på nytt, istället för avfall. 

Exempelvis fönster och innerväggar är något som enkelt skulle kunna bytas ut och flyttas. För 

en arkitekt är beständigheten en viktig del och byggnaderna ska vara av beständig kvalitet.  

De ställer inga krav på sina kunder att jobba cirkulärt, men de ser det som sin roll att informera 

sina kunder om de hållbara och cirkulära lösningar som kan erbjudas. Genom att informera 

beställare om cirkulära och hållbara lösningar skapas intresse samtidigt som kompetensen höjs, 

både hos kunderna och hos ETTELVA. Behovet av att ändra sin affärsmodell kommer att bli 

större framöver och deras sätt att koppla hållbarhet till affären kommer att handla mycket om 

att erbjuda kunskap och cirkulära lösningar till sina kunder.   

Hållbara och cirkulära lösningar kan vara både komplexa och innefatta enkla saker som att byta 

ut isolering och gipsskivor mot material och produkter med högre återvinningsgrad. 

Fastighetsinvesterare har större utrymme för kravställning än vad exempelvis en arkitekt har 

och cirkularitet skulle i framtiden kunna delvis kopplas till grön finansiering och gröna 

hyresavtal.  

De cirkulära flöden som de ser inom fastighetsbranschen är material, energi, vatten och 

samutnyttjande och det är också med produkter och material som branschen kan ha störst 

påverkan. Även informationsflödet skulle kunna stimulera till ökad cirkularitet, både i en 

byggnad och samhället i stort. 

Att digitalisering kommer att vara en viktig del av den cirkulära ekonomin håller dem med om. 

Materialmärkning är ett område som kommer att behöva utvecklas, där det då åskådliggörs vad 

som finns i en byggnad och därmed vad som går att återbruka och återvinna. Idag kan detta 
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vara ett hinder för möjligheten att återbruka, att vetskapen om vad materialen innehåller ämnen. 

Något ännu viktigare är en matchmakingsajt för sekundära och återbrukade material och 

produkter. Exempelvis tegel är ett material som går att återbruka, men idag tillhandahålls 

återbrukat tegel endast av mindre aktörer som har svårt att leverera stora kvantiteter. Idag finns 

inga större aktörer som erbjuder detta och en sådan tjänst skulle vara välkommen i branschen. 

NCC har en intern tjänst för detta men p.g.a. upphandlingsregler får den ännu inte användas av 

andra. Andra hinder som de ser är en allmän kunskapsbrist inom branschen, även om 

kunskapsnivån håller på att successivt byggas upp, samt vanebeteendet som innebär vanan att 

slänga och köpa nytt. Sekundära material är ibland även dyrare än nya material. Dels krävs 

arbetskraft för att hantera själva kedjan, återvinna och förädla materialen, dels ökade kostnader 

för att tvätta och miljöinventera materialen. Att cirkulär ekonomi fortfarande har en otydlig 

definition, framförallt inom fastighetsbranschen, kan också vara ett hinder. Som ett exempel 

finns det idag 52 mått på cirkularitet av produkter och material. Därför är det viktigt att 

ytterligare specificera och definiera vad cirkulär ekonomi innebär för branschen.  

Ett land som kommit längre med cirkulär ekonomi är Finland, där regeringen drivit detta 

hårdare jämfört med Sverige och där det finns nationella mål gällande cirkularitet. Även om 

alla måste hjälpas åt behövs det politiska såväl som ekonomiska incitament. Det yttersta 

ansvaret ligger hos dem som skapar lagar och regler. Deras bild är att efterfrågan på hållbara 

lösningar vilket är ett bredare begrepp är stor, men att efterfrågan på just cirkulära lösningar är 

mer begränsad. Mycket beror antagligen på osäkerhet kring vad cirkularitet är och vilka flöden 

som är lättillgängliga att plocka in. Det behövs fler projekt som visar vilka material som kan 

återvinnas och att det även kan vara lönsamt.  

Även om miljöcertifieringssystemen kopplar samman hållbarhet och affärsnytta håller den 

intervjuade med oss om att certifieringssystem behöver utvecklas för att behandla fler aspekter, 

exempelvis LCA som Miljöbyggnad nu börjat inkludera. 

Gällande hur cirkulära kontor och bostäder skulle se ut anser intervjupersonen att flexibilitet 

och demonterbarhet, som att kunna flytta och plocka ned innerväggar, är en del. Men ännu 

viktigare är att minimera avfallet samt att öka återbruksgraden på de material och produkter 

som används. Vidare kan cirkulära kontor och bostäder ha en digital tvilling där modellen 

åskådliggör vilka material som byggts in och var, ett steg för att öka återbruksgraden. Även om 

leasing existerar i viss utsträckning idag anser de att leasing kommer bli ännu viktigare i 

framtiden med nya affärsmarknader, där både inredning och vissa konstruktioner, som kök och 
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innerväggar, skulle kunna leasas. Företag som tidigare sålde inredning hyr ut möbler i allt större 

utsträckning, ett exempel är Kinnarps. Att producenten eller försäljaren, istället för 

fastighetsägaren, är den som leasar ut är också en rimligare lösning då de har större möjlighet 

att laborera och experimentera med olika lösningar.  

Att hållbara koncept som cirkulär ekonomi och lönsamhet går hand i hand anser ETTELVA 

blir allt tydligare. Framförallt börjar byggbolagen inse att cirkulär ekonomi även handlar om 

riskhantering. Företag som använder stora mängder råvaror har börjat bli medvetna om att 

utbudet av råvarorna kan sjunka och således bli dyrare i framtiden och då måste ställa om till 

en mer cirkulär affärsmodell.  

4.10 Newsec 

4.10.1 Om företaget 

Newsec är ett av Sveriges största konsulthus som erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster 

inom fastighetsbranschen. De erbjuder tjänster inom bl.a. värdering, transaktionsrådgivning 

såväl som förvaltningsrådgivning. Bolaget ägs av Strongholdkoncernen och har sitt 

huvudkontor i Stockholm, men erbjuder sina tjänster över hela Sverige (Newsec, 2019; 

Mynewsdesk, 2018). 

4.10.2 Intervju John Forselius, Key Account Manager & Lars Blomqvist, Teknisk chef 

En del av Newsecs affärsmodell är att bistå med förvaltning av företags fastigheter och en av 

företagets största kunder inom detta affärsområde är Folksam fastigheter. Newsecs bild av 

cirkulär ekonomi är att inom produktionen av fastigheter använda återvunnet material för att 

stimulera cirkularitet. Newsec säger att deras roll om de ska arbeta mer cirkulärt är just att 

återanvända material och möbler i så stor utsträckning som möjligt. Idag när kontor byggs om 

används det för lite material och Newsec identifierar kulturen inom byggindustrin som en stor 

källa till detta problem, vanan och enkelheten att beställa nytt. De beskriver att det ofta är 

kompetensen hos förvaltaren som avgör om material som glaspartier sparas för framtiden, men 

de belyser även att materialet som ofta sparas sällan kommer till användning av olika 

anledningar.  

Idén att företag skulle kunna mängda gammalt material för att annonsera ut och använda detta 

vid senare tillfälle är god, dock saknas tillräckliga system för detta idag. Det finns vissa företag 

som tillhandahåller ”second-hand” material men dessa kan inte tillfredsställa behoven från en 

större fastighetsägare. Newsec vittnar om att de som fastighetsförvaltare kan åskådliggöra vilka 

lösningar som finns, men när beslutet om att det ska användas nytt material är taget har de en 
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liten inverkan. De menar att de som är duktiga på återbruk ofta har ett personligt engagemang 

i frågan. De lyfter även aspekten att vissa material är svårare än andra att återbruka, då många 

tekniska installationer har ett tekniskt slut. Exempelvis ventilationssystem bör hållas orörda, 

för när tekniker arbetar med dessa går de sönder och blir otäta, så det mest hållbara är att låta 

dessa sitta så länge som möjligt. Ett annat exempel är att det finns en kultur i att byta ut 

installationer bara p.g.a. ålder, de kan fungera bra utifrån funktion och behöver ett visst 

underhåll alternativt att det krävs att någon reservdel behövs bytas ut, men att förvaltare ”passar 

på” att byta ut till nytt då installationen inte har de senaste funktionerna. Newsec pekar även 

på vikten av att bygga med kvalitet, så att material och produkter håller och att det, när de ska 

repareras, finns reservdelar att tillgå. Detta skapar långsiktighet och långsiktighet bedöms vara 

mer miljömässigt hållbart än kortsiktighet. Incitamenten för att vara effektiv är sneddrivna i 

denna aspekt, att köpa nytt för att energieffektivisera premieras medan att behålla och trimma 

system ”straffas”. 

Hyresgästernas vilja att hantera dessa frågor skiljer sig också brett. När det tecknas gröna 

hyresavtal skiljer sig ambitionerna beroende på hyresgästens organisation, vissa av bolagen har 

interna hållbarhetsfunktioner och dessa bolag tenderar att efterfråga hållbarhet i större 

utveckling. Generellt har inte de olika aktörerna kommit så långt inom dessa frågor och det är 

en mognadsprocess, där några måste visa vägen.  

Som aktiv förvaltare säger sig Newsec, genom att trimma tekniska system, kunna förändra hur 

hyresgästerna nyttjar kontoren. Genom att förändra nyttjandegraden i den befintliga 

kontorsstocken bidrar de till att minimera ny- och ombyggnation av kontor på den lokala 

delmarknaden. 

När det kommer till förvaltarens delaktighet i transaktionsprocessen upplevs denna som 

begränsad. Förvaltaren ges möjlighet att ha åsikter, oftast kring den tekniska delen av due-

diligencefasen (DD). När processen har kommit så pass långt att företaget utför en DD, så ska 

det mycket till för att affären ska falla, oftast resulterar eventuella avvikelser i ett prisavdrag 

på köpeskillingen. Newsec har inte upplevt att frågor angående cirkulär ekonomi har ställts 

under transaktionsprocessen, men däremot om energianvändning då detta ger tydliga utslag på 

driftnettot. Förutom energianvändningen ser Newsec att det finns fokus på att fastigheten ska 

kunna miljöcertifieras och i viss utsträckning att det finns flexibilitet i fastigheten om en 

hyresgäst skulle flytta. Newsec understryker att de inte kan se någon uttalad strategi av cirkulär 

ekonomi i transaktionsarbetet.   
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Som förvaltare känner Newsec att de i egenskap av kunskapsbärare av en så pass komplex 

produkt som fastigheter är, har ett visst ansvar för att ta upp dessa frågor med hyresgäster. De 

anser inte att de kan luta sig tillbaka och hävda att de inte har ansvar när hyresgästen eller 

fastighetsägaren inte efterfrågar miljömässighet. Många hyresgäster har, när de flyttar in i en 

lokal, åsikter om hur kontoren ska se ut, vilket i många fall bidrar till att stora tekniska 

förändringar måste till. Problemet med detta är att det är fastighetsägaren eller förvaltaren av 

fastigheten som har den stora kunskapen om hur kontoret bör utformas utifrån 

effektivitetssynpunkt och inte hyresgästen.  

Ur effektivitetssynpunkt behöver företag bli bättre på att nyttja kontoren och fastighetsägare 

och fastighetsförvaltare måste bli bättre på att anpassa lokalytorna efter dessa behov. Newsec 

ser co-working som en del av den utvecklingen men att nyckeln till deras affärsmodell är att 

rikta sig mot företag som vill finnas på flera marknader t.ex. både i Stockholm och på 

Göteborgsmarknaden. 

En del av cirkulär ekonomi är att gå från att äga produkter till att hyra och således förflytta 

incitamenten till producenten och på så sätt förlänga livslängden på produkten. Newsec säger 

att leasingmodellen främst riktar sig till företag och personer som inte har kapital nog att betala 

”upfront”. Då fastighetsbranschen sällan har det problemet lämpar det sig sällan att leasa 

produkter som hissar, lampor eller solceller. Newsec anser att fokus snarare bör ligga på att 

utveckla återvinningskravet för ursprungsleverantören, alltså att återbrukat material ska återtas 

av producent för att sedan erbjudas till marknaden på nytt, på så sätt skulle återvinning och 

återbruk blir mer lättillgängligt.  

Sammanfattningsvis måste alla aktörer från producent, brukare, till återvinnare bli duktigare 

på att ta hand om material. Materialvalen måste bli bättre vid ny- och ombyggnationer, så 

incitamenten att återbruka ökar.  
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5 Analys & diskussion 

I följande avsnitt presenteras analys där resultat från intervjustudien ställs mot 

litteraturstudien. En tematisk analysmetod har valts vilket innebär att analysen delats in under 

diverse kategorier där kategorierna utgörs av de presenterade underrubrikerna i följande 

avsnitt. Kategorierna har utgångspunkt i de fyra huvudprinciperna för cirkulär ekonomi, vilket 

kan ses i figur 5 och fokuserar på de områden som författarna själva bedömer är mest relevanta 

för fastighetsföretaget att adressera. Blandat med analysen förs även en diskussion vilket är 

författarnas egna åsikter och tankar. 

 

Figur 5. Huvudfaser för cirkulär ekonomi (Svenskt Näringsliv 2019, egen illustration). 

5.1 Hur kan fastighetsägare öka resursutnyttjandet? 

Inom litteraturen talas det om att cirkulär ekonomi kan bidra till det som Tukker (2013) 

refererar till som ”resursrevolutionen” där resurser som råmaterial och energi nyttjas på ett 

effektivare sätt, vilket också knyter an till punkt nummer två i naturvårdsverkets definition. 

Fastighetssektorn i stort är en av de sektorerna som är mest resurskrävande. För att 

implementera cirkulär ekonomi inom fastighetssektorn krävs att företagen löser den knut som 

är att hantera råvaruuttaget på ett effektivare sätt. Exempelvis finns aktörer som Ellen 

McArthur Foundation (2015) som bland annat hävdar att genom att implementera en högre 

grad av cirkulär ekonomi i företaget också genererar högre lönsamhet. Dock saknas inom 

litteraturen konkreta exempel för vad detta skulle innebära för fastighetsbranschen. I den 

intervjustudie som genomförts har frågan om resursutnyttjande diskuterats varpå samtalet ofta 
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flutit in på co-working som verkar vara en central del av resursutnyttjandet inom branschen. 

Branschen bedömer att en ökad grad av samutnyttjande, i teorin, skulle kunna leda till färre 

lokalanpassningar och således lägre miljöpåverkan. Av de intervjuade fastighetsägarna kan 

tydas en positiv inställning till co-working och de aktörer som etablerat sig på senare tid. Co-

workingaktörernas framfart har tvingat fastighetsägare att se på sin affärsmodell med kritiska 

ögon då de är osäkra på hur de ska förhålla sig till det nya fenomenet. Ett faktum i branschen 

är att kontorsytor har väldigt låg nyttjandegrad, 35–50% under arbetstid vilket utgör ungefär 

12–17% på dygnsbasis. Produkten kontorsyta är generellt gravt underutnyttjad, en aspekt som 

fastighetsägare måste bära med sig vid affärsutveckling av tjänsten. Med vetskapen om att det 

kan finnas hinder som lagar, regler och hyresgästspecifika preferenser, ter det sig ändå märkligt 

att fastighetsägare inte i högre grad sneglar åt denna potentiella marknad. Detta diskuteras även 

av Zimmerman et al. (2016) som menar på att lagstiftarna måste anpassa lagarna för att 

stimulera marknaden till ett högre resursutnyttjande. Dock uppstår följdfrågan, om 

fastighetsägarna ska anamma co-working och samarbeta med befintliga aktörer eller utveckla 

egna samutnyttjandetjänster som de själva kan styra? Att co-working kommer vara en del av 

fastighetsbranschens framtid är de flesta intervjuade överens om, dock exakt hur stor del denna 

kommer ta eller vad som är effektivt för just dem skiljer sig åt mellan fastighetsägarna. Flera 

fastighetsägare har diskuterat en variant med mindre kontor där hyresgäster kan samutnyttja 

gemensamhetsfunktioner så som sophantering, reception, våtrum etc. Således har 

hyresgästerna har möjlighet att hyra en egen yta som enbart är deras, med denna lösning går 

det att minimera behovet av ombyggnad för de stora installationerna vilket även minimerar den 

ekonomiska- och miljömässiga kostnaden.  

Co-workingkonceptet riktar sig framförallt mot mindre kontorsbrukare som inte vill äga 

administrativa funktioner själva och kan tänka sig att dela, även aspekten att det finns ett 

stimulerande kunskapsutbyte mellan hyresgästerna inom co-working är en lockande faktor. 

Tack vare detta sänks trösklarna för att komma in på hyresmarknaden vilket skapar likviditet i 

marknaden och bidrar till att resursen lokalyta nyttjas i högre utsträckning.  

Den långa och positiva konjunkturen för fastighetsbolagen har skapat en miljö där koncept likt 

co-working ges större möjlighet och utrymme att utvecklas. I en miljö med vikande konjunktur 

och högre vakansgrad torde det finnas en bredare marknad för co-workingkoncept som 

tillhandahåller en mer agil affärsmodell, dock är dessa än mer sårbara mot 

konjunktursvängningarna och lika så en fastighetsägare som är överviktad mot konceptet. 

Tillgångsslaget fastigheter har en avkastningsprofil som vanligtvis sägs ligga mellan 
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obligationer och aktier, det som driver både avkastningen och värderingen av fastigheter är det 

underliggande hyresavtalet. I en lågkonjunkturmiljö är det förmodligen att föredra längre 

hyresavtal då det säkrar upp kassaflödet över tid, vilket kan hämma co-workingtrenden.  

Samutnyttjande av lokaler kan stimulera till högre nyttjandegrad och färre lokalanpassningar. 

De som tillhandahåller denna lösning i dagsläget är co-workingaktörerna. Paradoxalt nog är 

uppfattningen bland de intervjuade att det sker mer lokalanpassningar i co-workingaktörernas 

lokaler än i vanliga konventionella lokaler.  

Inom Naturvårdsverkets fjärde punkt i definitionen av cirkulär ekonomi (se rubrik 1.4) ryms 

att produkter ska ersättas med tjänster. För företag innebär det att den linjära affärsmodellen 

ersätts av en cirkulär, produktion och försäljning övergår till en mer tjänstebaserad affärsmodell 

där hyresavtal och servicetjänster är det primära intjäningssättet. Detta synsätt stärks även av 

bland annat Lay et al. (2019) som menar att nya tjänstebaserade marknader är en central del av 

cirkulär ekonomi. Vidare påpekas att företag måste utveckla sina affärsmodeller till att mindre 

fokusera på att producera och sälja och snarare erbjuda sina produkter som tjänster, exempelvis 

via leasing. Tanken om att produkter ska ersättas med tjänster går ut på att öka 

producentansvaret där producenten har incitament att tillverka produkter som fungerar över tid, 

en god tanke men svår att applicera i dagens fastighetsbransch. En fastighetsägares 

affärsmodell är i grund och botten cirkulär i den mening att intjäningen sker genom uthyrning 

snarare än produktion, då den kommersiella fastighetsmarknaden till största del består av köp 

av befintliga fastigheter och inte nyproduktion. Detta var flera av de intervjuade i studien eniga 

om vilket också linjerar med den bild som exempelvis Lieder & Rashid (2016) har på hur en 

hållbar förflyttning från produkt till tjänst bör fungera. Dock ser flera av de intervjuade att 

branschen har svårt med andra cirkulära flöden, bland annat återkommande ombyggnationer 

och hyresgästanpassningar.  

Att ett fastighetsföretag skulle bli mer tjänstebaserat skulle i praktiken kunna innebära att sluta 

äga vissa interiöra (till och med exteriöra) produkter till förmån för leasing, en aspekt som inte 

kunnat styrkas genom litteraturstudien. I intervjustudien framhölls det att fastigheter har en 

riskprofil som uppfyller kraven för finansmarknadens billigaste finansiering. Det leder i sin tur 

till att fastighetsbranschen hellre äger produkterna själva för att i sin tur leasa ut tjänsten istället 

för att amortera av på en extern parts finansiering. Med det i åtanke verkar det finnas en viss 

skepticism till leasingkonceptet bland de intervjuade aktörerna, finansieringsaspekten är en 

knut att lösa för att det ska bli aktuellt för fastighetsägarna. Vissa menar på att leasingmodellen 
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primärt är till för dem som inte kan eller vill betala för produkten ”upfront” medan vissa 

resonerar att det ligger i fastighetsägares natur att vara någorlunda konservativt programmerad. 

I samtalen lyfts aspekten att leasing enbart på marginalen stimulerar minimerandet av 

nyproduktion. För att få till en större förändring krävs att leasing av begagnade varor utökas, 

det är inte förrän då leasing kan få en faktisk effekt. Som leasingkonceptet ser ut idag, går det 

således att diskutera hur mycket leasing handlar om cirkularitet kontra riskfördelning.  Ett annat 

potentiellt hinder för leasing är att servicepersonal skulle springa runt på kontoren för att 

exempelvis byta armatur, något som möjligtvis skulle fungera bättre på co-workingytor än 

traditionella kontor, där hyresgästerna generellt har en annorlunda inställning till integritet. 

Detta kan tyckas märkligt då samma tillvägagångssätt för kaffemaskiner och fruktkorgar verkar 

fungera. Då är det mer troligt att det stora hindret är av ekonomisk karaktär, att själv installera 

solpaneler och dra nytta av besparingen är mer lönsamt. Någonstans verkar således 

smärttröskeln gå gällande vilken storlek på installation eller tjänst som kan leasas. För att en 

marknad driven av service och tjänster ska fungera hävdar Zimmann et al. (2016) att 

konsumenterna dels måste se en uppsida med att hyra istället för att äga, samtidigt som alla 

inblandade parter måste vara samarbetsvilliga. Klart är att fastighetsföretagen, som i detta fall 

ses som konsument av diverse produkter, inte ser uppsidan av att leasa.  

När bolag ska ställa om till en affärsmodell där leasing ersätter produkter påverkas 

kassaflödena vilket ställer andra redovisningstekniska krav, företag som tidigare sålt varor 

måste nu redovisa dessa som en tillgång i balansräkningen. Aktörer som är först i en sådan 

omställning kan få en annorlunda riskprofil än tidigare, vilket således kan påverka bolagets 

finansieringsmöjligheter jämfört med andra bolag i samma bransch. I sin tur påverkas bolagets 

värdering gentemot sektorkollegor. Så här arbetar fastighetsföretag i mångt och mycket redan 

idag, följdfrågan blir då om andra branscher bör följa fastighetsbranschens exempel i denna 

mening. 

Som tidigare nämnts rimmar fastighetsägarens affärsmodell väl med Naturvårdsverkets punkt 

om att ersätta produkter med tjänster. Det är rationellt att hyra kontorsytor av ett 

fastighetsföretag som är kunniga om hur kontor på bästa vis ska utformas med allt från design 

till luftkvalitet. Men det finns utvecklingsmöjligheter i affärsmodellen, som hyresmarknaden 

ser ut idag rivs och slängs för mycket, allt från material (väggar, mattor, etc.) till 

kontorsinredning (stolar, bord, mm.). Om fastighetsägaren tillsammans med hyresgästen och 

inredningsarkitekterna på ett mer konstruktivt sätt samarbeta kan större återbruksgrad uppnås, 

var något som framhölls under intervjuerna. Om branschen och samhället vill gå mot en mer 
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cirkulär ekonomi krävs att både arkitekters, hyresgästers och fastighetsägares 

lönsamhetsintressen integreras in i utformningen av kontor. För att en bättre samverkan mellan 

fastighetsägare och arkitekter ska uppnås krävs en samverkansplattform, med den 

accelererande teknikutvecklingen överbryggas en del av de hinder som finns idag.  

Flexibilitet och modularitet inbyggd i produkter går hand i hand med definitionen av cirkulär 

ekonomi och inom litteraturen är cirkulär produktdesign en vital del för att förlänga produkters 

livslängd samt öka antalet livscykler menar bland annat Kiørboe et al. (2015) och Gallaud & 

Laperche (2016). Flexibla lösningar som öppna kontorslandskap och aktivitetsbaserade ytor 

verkar ligga i tiden, men att fullt ut bygga med modularitet och flexibilitet i åtanke verkar till 

synes svårt. Multi-use för lokaler, där flexibilitet har en central roll, torde vara intressant för 

fastighetsägare och kan vara ett sätt att öka nyttjandegraden av produkten, lokalyta i specifika 

fallet. Att kunna anpassa sina lokaler efter varierad efterfrågan från olika branscher är dessutom 

ett sätt att skydda sig i lågkonjunktur. Trots detta har multi-use sällan kommit på tal under 

intervjuerna och kanske är det så att co-working redan täcker in denna marknadsdel. Ett 

cirkulärt arbetssätt som också stimulerar lönsamheten för fastighetsföretaget är att arbeta mer 

med generiska kontor. Med generiska kontor kan fastighetsägaren minimera behovet för 

lokalanpassningar och ombyggnationer. Det finns dock hinder med detta. Fastighetsbranschen 

är van vid att arbeta med kundnytta och kundnöjdhet genom att tillmötesgå hyresgästernas 

önskemål om lokalanpassningar vilket traditionellt resulterat i högre hyresintäkter, någonting 

som påverkar fastighetsföretagets lönsamhet men även värdet på den underliggande tillgången. 

Detta faktum skapar visst motstånd mot att inkorporera konceptet med generiska kontor. Om 

fastighetsföretagen blir bättre på att påverka marknaden kan en större andel av kontorsstocken 

ha en mer standardiserad utformning. Sedermera skulle tesen om att korta hyresavtal ger 

upphov till högre andel lokalanpassningar kunna förkastas.  

Det kräver då att fastighetsägaren satsar mer på material som håller högre kvalitet och inte är 

lika trendkänsliga och Andersson et al. (2018) påpekar att gröna hyreskontrakt skulle behöva 

utvecklas ytterligare och exempelvis inkorporera reglering kring återbrukade material och 

produkter. Med detta i åtanke bör längre hyreskontrakt ändå vara att föredra då långsiktiga 

hyresrelationer kan underlätta för cirkulära projekt och samarbeten kring återbruk. I 

intervjustudien kan dessa tongångar urskiljas, vilket indikerar att vissa fastighetsföretag inte 

fullt inser vikten av sin roll för att förändra synsättet. Sedermera går inte alltid 

inredningsarkitekters förslag vid lokalanpassningar hand i hand med tanken av generiska 

kontor. Det kan tyckas märkligt att fastighetsägare, där lokalkännedom ligger i deras 
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kärnverksamhet, mer än sällan låter någon annan designa och utforma deras lokaler. För att 

generiska kontor ska kunna slå på bredare front krävs större samförstånd mellan hyresgäst, 

arkitekt och fastighetsägare. I dagens stabila marknad med relativt låga vakansnivåer finns det 

utrymme för fastighetsägare att ha en tuffare kravställning gentemot hyresgäster i design- och 

utformningsfrågor. I en lågkonjunktur med högre vakanser har troligtvis fastighetsägarna 

mindre möjlighet till kravställning. Det torde vare ett ypperligt tillfälle att introducera generiska 

kontor i högre grad.  En annan aspekt med generisk kontorsutformning och att bygga mer på 

spekulation är ökad möjlighet att bygga med återbrukat material. 

Det som lyfts fram som aspekter av cirkulär ekonomi inom forskningen (dock forskning gjord 

på andra branscher än fastighetsbranschen) ges i stor utsträckning gehör för bland deltagarna i 

intervjustudien. Då intervjustudien är gjord på ett mindre antal personer samt att 

forskningslitteraturen sällan avhandlar fastighetsbranschen specifikt, kan vi inte befästa 

samsynen som sanningar utifrån ett forskningsperspektiv. Dessutom är intervjuerna gjorda med 

enskilda representanter varpå vi inte kan utesluta att de intervjuade yttrar sin egen åsikt snarare 

än företagets. Vi bedömer dock att det råder viss samstämmighet mellan forskningen och 

professionella aktörer, varpå författarna bedömer att akademin och fastighetsbranschen 

noggrannare bör utreda hur fastighetsföretagen kan öka resursutnyttjandet inom alla delar av 

en fastighets livscykel. 

5.2 Återbruk & återvinning 

Inom litteraturen framkommer att återbruk och återvinning är vitala aspekter för fungerande 

cirkulära affärsmodeller, inte minst av Lieder & Rashid (2016) och Bocken et al. (2014). 

Produkter måste produceras med cirkularitet i åtanke där materialen kan återvinnas och 

produkterna repareras, uppgraderas och återbrukas. För att detta ska vara möjligt krävs förutom 

flexibel produktdesign även att det finns distributionskedjor som kan hantera detta samt 

ekonomiska incitament. I sin tur krävs då också att det finns metoder som möjliggör för företag 

att mäta de potentiella vinsterna som kan uppstå av cirkulära affärsmodeller. Något som varit 

mer än tydligt, både från intervjuerna samt tidigare rapporter (bland annat från svenskt 

näringsliv), är att ett av de största upplevda marknadsmässiga hindren mot ökad cirkularitet 

inom fastighetsbranschen, är avsaknaden av aktörer och marknadsplats för sekundära material 

och produkter. Det finns idag aktörer som kan erbjuda sekundära material men kvantiteten är 

oftast för liten för att räcka till vid en ombyggnation eller lokalanpassning. Då återbrukat 

material ibland är dyrare sänks efterfrågan från fastighetsägare att bygga om med återbrukat 

material. För att kunna pressa priserna för dessa material krävs en tillräckligt stor 
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marknadsplats som kan tillhandahålla tillräckliga kvantiteter. Det finns inte heller tillräckligt 

stor efterfrågan från fastighetsägarens leverantörer och kunder vilket också bidrar till trögheten 

för en sådan marknadsplats att utvecklas. Andersson et al. (2018) påpekar att 

informationsutbyte och samarbete, på politisk nivå såväl som mellan företag och mellan företag 

och konsument, är vitalt för att öka efterfrågan på cirkulära lösningar. Affärskedkedjan skulle 

här behöva utvecklas med aktörer som hämtar (och möjligtvis betalar), tar hand om och säljer 

materialet vidare. Just att ”ta hand om” är särskilt viktigt då kommersiella fastighetsägare, 

primärt med kontor, inte i någon större utsträckning har möjlighet till materialförvaring. Som 

poängterats under intervjuerna, att förvara material i uthyrbara lokaler i Stockholm är inte 

ekonomiskt försvarbart. Att en utveckling av distributionskedjor är viktigt framkommer även 

av litteraturen. Där sägs att dagens distributionskedjor inte är tillräckliga för att möjliggöra för 

slutna kretslopp. En bidragande faktor till att sluta kretsloppen enligt forskning är att införa 

återtagningssystem av produkter och material, liknande de återbruksaktörer som efterfrågas på 

fastighetsmarknaden. Viljan att öka återbruk- och återvinningsgraden verkar stark av 

intervjustudien att döma, men som understryks av litteraturen så är idén om slutna kretslopp 

och kedjor ännu i sin linda och således inte utvecklade på stor skala. Just nu håller Centrum för 

Cirkulärt byggande (CCbuild.se) på att utveckla en tjänst och marknadsplats likt den som idag 

saknas och efterfrågas. Exakt hur väl denna tjänst kommer fungera är svårt att sia om i 

dagsläget, men fler branschaktörer borde se åt detta håll och möjligtvis gå samman för att 

stimulera till utbyggnad av leverantörskedjor och plattformar för återbruk.  

Hinder behöver inte alltid vara marknadsmässiga utan kan vara av såväl teknisk karaktär, även 

om dessa ofta sammanfaller. Vissa produkter har en finit teknisk livslängd vilket försvårar 

återbruksgraden, där får fastighetsägaren istället inrikta sig på återvinning av själva 

råvarumaterialen. Många produkter och material går att återbruka men då krävs att även 

leverantörer börjar ta tag i denna fråga. Om leverantörer och producenter kan börja erbjuda 

fastighetsägare möjligheten att ta tillbaka produkter som kan återbrukas borde detta gynna 

samtliga. Leverantörer och producenter får produkter och material som kan säljas på nytt, 

samtidigt som de slipper kostnad för nyproduktion. Fastighetsägare kan få betalat för de 

återbruksbara produkterna (eller slippa betalning för bortforsling) och kan sedan välja att köpa 

antingen nya eller återbrukade material. Genom att involvera flera aktörer kan både affärsnytta 

och marknad uppstå. På sikt kan då även kostanden för återbrukade produkter och material 

sänkas, vilket idag ses som ett hinder.  
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Idag har leverantörer samt hantverkare även ekonomiska incitament att sälja nya material och 

en vilja att jobba med nya ”fräscha” material. En anledning är att det är lättare att garantera 

funktioner och således möta krav. I många fall skulle det säkerligen gå att underhålla och 

trimma gamla produkter och system, men leverantörer, fastighetsskötare och konsulter föredrar 

att byta till nytt. Ett vanebeteende som måste ändras, kanske genom att fastighetsägare blir 

tuffare i sin kravställning mot drift- och underhållsaktörer. 

Helhetsbilden är ändå att högre grad återbruk och återvinning måste till och att framväxten av 

digitala lösningar, så som materialdatabaser, kan underlätta då fastighetsägaren vet vad 

material och produkter innehåller. Att digitaliseringen kan vara en drivande faktor för 

utvecklingen av cirkulär ekonomi stöds även av litteraturen där bland annat av Lieder & Rashid 

(2016) och Alterå (2017) framhåller vikten av digitalisering. Interiör kontorsinredning är något 

som till stor del skulle kunna återbrukas i högra grad påvisar Andersson et al., 2018. Normalt 

ägs lös kontorsinredning av hyresgästerna själva. Om fastighetsägare, istället för hyresgäster, 

tillhandahöll stolar och bord torde incitamenten för återbruk ökas vilket leder till stora 

miljömässiga och ekonomiska besparingar. Ur återbruksaspekten kan även andra 

marknadsaktörer, med annat synsätt, bidra till den låga återbruksviljan. Det är inte ovanligt att 

hyresgäster har egna inredningsarkitekter vilka premierar ombyggnation med nya material och 

produkter.  Samtidigt målar fastighetsägarna bilden av att hyresgäster inte helt omfamnar idén 

om återbrukade produkter om inte lägre hyresnivå erbjuds. Här behöver fastighetsägare hitta 

ett sätt att både erbjuda lokaler med återbrukade material samtidigt som hyresnivåer kan 

upprätthållas eller till och med höjas. Det kan knytas an till tidigare stycke där kostnaden ibland 

är högre för återbrukat material. Således saknas de ekonomiska incitamenten i dagsläget. För 

att komma till bukt med detta krävs en större marknad för återbrukade produkter och material 

men då hyresgäster ofta har en sval inställning till återbruk saknas efterfrågan för sådan 

marknadsplats. Slutsatsen av detta blir då att det måste ske en attitydförändring för att öka 

attraktiviteten för återbruk. Likt vad dagens miljöcertifieringssystem har gjort för efterfrågan 

på gröna fastigheter, skulle en möjlig väg framåt vara att tala till hyresgästernas fåfänga och 

införa certifiering av cirkularitetsgrad av lokaler. På så sätt ges möjlighet till hyresgäster att 

”branda” sig men även fastighetsföretaget får en cirkularitetsstämpel, något som inte ska 

underskattas för framtida attraktivitet hos medarbetare och investerare. Förhoppningsvis skulle 

detta bidra till samma effekt som second-handmarknaden för textilier fått i Sverige senaste 

åren. En förutsättning för ökad attraktivitet av återbruk är långsiktiga relationer mellan 
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fastighetsägare och hyresgäst, vilket möjliggör för cirkulära arbetssätt mellan båda parter där 

både risk, prissättning och ansvarsfördelning kan behandlas och utvecklas.  

Fastighetsägarnas budskap är att även om hyresgäster inte efterfrågar cirkulära lösningar i 

någon vidare utsträckning så måste fastighetsägaren själv, vilken är den av de båda aktörerna 

med mest kunskap, gå i bräschen och informera om vilka lösningar som finns. Samtidigt verkar 

efterfrågan och kravställning från hyresgäster skilja sig beroende på hyresgästens karaktär. 

Hyresgäster från den offentliga sektorn (kommuner, myndigheter etc.) har relativt hög 

kravställning gällande gröna fastigheter och hållbara lösningar. Samtidigt finns högprofilerade 

bolag från den privata sektorn där ”grön branding” bör vara åtråvärt. Hur fastighetsägare ska 

öka efterfrågan beror mycket på hyresgästkaraktären. Under intervjustudien exemplifierades 

fastighetsbolag som arbetat med så kallade ”preferred lists”, alltså där fastighetsägaren gav 

förslag på material som kan användas vid ny- eller ombyggnation. 

5.3 Attityd och okunskap 

Lieder & Rashid (2016) understryker i deras forskning att det råder okunskap kring hur cirkulär 

ekonomi ska implementeras och appliceras på industriell nivå då större delen av forskningen 

ännu inte fokuserat på de praktiska elementen. Således finns inga tydliga ramar hur företag, 

framförallt stora företag, ska bära sig åt för att ställa om sin verksamhet till att bli cirkulär. Att 

i princip alla fastighetsföretag har uppsatta mål kring hållbarhet, som ska genomsyra hela 

organisationen, är tydligt i intervjustudien men kanske inte är en absolut sanning. I 

kontaktskedet med företag har ambitionen i detta arbete varit att ge en differentierad bild av 

fastighetsföretaget och författarna har ämnat till att intervjua olika delar av organisationen. I 

kontakt med avdelningar vars huvudområde ligger utanför hållbarhetsområdet är erfarenheten 

att vi blivit vidarebefordrade till hållbarhetsavdelningen från exempelvis 

transaktionsavdelningen, med motivering att den avdelningen och personen har bättre kunskap 

på ämnet. Så är säkert också fallet, men det visar på svårigheterna med att definiera vad cirkulär 

ekonomi innebär för olika delar av fastighetsföretagets organisation och att, precis som 

litteraturen hävdar, mer forskning på den praktiska delen av cirkulär ekonomi är nödvändig.  

Enligt Lieder & Rashid (2016) är hindren för implementering av cirkulär ekonomi inte av 

teknisk karaktär utan handlar snarare om kunskap och framförallt vilja hos företagsledningar. 

Under intervjustudien framträder ingen avsaknad av vilja hos fastighetsföretagen att bli mer 

cirkulära, tvärtom. Det är tydligt att det mer är en fråga om okunskap kring hur 

fastighetsföretagen ska gå tillväga och vilka val som bör göras i företagets olika delar. Finns 
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inte förståelsen mellan olika yrkesroller är det också svårt att ringa in hur implementeringen 

ska ske på bred bas vilket vidare leder till svårigheter för fastighetsägaren att identifiera 

tillvägagångssättet för cirkulär ekonomi i verksamheten. Att en fastighetsägare skulle kunna 

ha några vidare krav på hur grön eller cirkulär en eventuell köpare är, kanske är rimligt i teorin. 

En del menar att en fri marknad leder till att köparen per automatik är den bäst lämpade att ta 

över och förädla en fastighet. I praktiken stämmer det till viss del men fastighetsägare bör nog 

generellt bli mer medvetna om deras möjlighet att påverka, både vid förvärv och avyttring. Att 

vara mer selektiv vid fastighetsförvärv, med exempelvis en kravställning från köparen på 

mängd återbrukade material använda i byggnaden, kan skicka signaler till marknaden. Om 

fastighetsföretag med större bestånd kan höja kravställningen gentemot köpare och säljare, bör 

marknaden påverkas ytterligare. 

5.4 Reflektion 

Författarna av detta arbete bedömer att det finns goda intentioner att arbeta mer cirkulärt inom 

branschen. Som tidigare nämnts anser författarna att det finns många aspekter av cirkulär 

ekonomi som kan implementeras direkt i ett fastighetsföretags affärsmodell såväl som på 

branschen i stort. Som också nämnts tidigare kan inte resultaten från intervjuerna som de står 

sig idag, befästas som sanningar ur ett forskningsperspektiv. Vi bedömer dock att intervjuerna 

pekar på många moment som måste bli bättre, som också linjerar med tidigare studier, för att 

nå en högre grad av cirkularitet. 

Fastighetsbranschen måste bli bättre på att hushålla med resurser. Det gäller framförallt när det 

handlar om nyproduktion av byggnader. Fastighetsägare bör fråga sig själva varför det aktuella 

materialet valts och hur länge fastigheten ska stå, ofta måste en bedömning och avvägning 

mellan dessa två göras och fastighetsägare. Många fastigheter som produceras idag är, enligt 

flera av de som intervjuats, ofta byggda med billigare och sämre material och kommer således 

inte kunna hålla över tid. Sett till befintliga fastigheter är problemet omsättningsgraden av 

kontor. Nya hyresgäster kräver nya anpassningar för att möta kundens efterfrågan. För att lösa 

denna knut måste en attitydförändring ske över hela kedjan för att uppnå en lägre 

materialåtgång vid anpassningar. Interiöra material bör kunna återanvändas i högre 

utsträckning än vad de görs idag. Här bör digitaliseringen, i form av bland annat 

visualiseringsverktyg och materialdatabaser, kunna ha stor positiv inverkan.  

Det är dock inte bara materialvalen som intervjuobjekten lyfter som ett hinder för att öka 

resursutnyttjandet. Hur ytorna disponeras och används av brukarna är en annan aspekt. Den 
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generellt låga utnyttjandegraden av kontorsfastigheter måste också adresseras enligt många av 

de intervjuade. Där en del är att kunna dela och nyttja kontorsytor mellan företag, likt co-

working, för att komma till stånd med ökat resursutnyttjande. Då många, åtminstone bland 

tjänstemän, arbetar med digitala verktyg leder detta till att fler kan sköta sitt arbete från en 

annan plats vilket i förlängningen påverkar kontorsbeläggningen. För att detta ska uppnås 

bedöms att det måste till en attitydförändring hos både hyresgäster och fastighetsägare, där de 

båda måste våga göra dessa val, vilket i slutändan bygger på en kunskap kring ämnet cirkulär 

ekonomi.  

Fastighetsföretagen som är ägare av resursen ”yta”, bör således ställa sig frågan hur de kan 

påverka den rena produktionen av yta, men även den mer mjuka aspekten, hur resursen mer 

effektivt kan nyttjas? Utifrån den genomförda studien bedömer vi som författare att det finns 

tre huvudsakliga frågeställningar som både branschen och akademin bör utreda vidare;  

• Hur kan digitala verktyg underlätta för produktionen av fastigheter och nya lokaler? 

• Genom samarbete inom branschen ta fram verktyg för effektivare materialflöden för 

att uppnå en högre grad av industriell symbios.  

• Hur ska branschen, från brukare till designer till ägare kunna uppnå en högre grad av 

samarbete för att öka råvaru- och resurseffektiviteten? 

För även om det inte finns forskning som kan befästa att cirkulär ekonomi är ekonomiskt 

lönsamt för fastighetsbranschen idag, så anser författarna av denna studie att det finns 

indikationer på just detta.  
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6 Slutsats  

I detta avsnitt görs återkoppling till arbetets syfte och frågeställningarna som presenteras i 

början av studien besvaras. Självkritik av arbetet, studiens forskningsbidrag samt förslag till 

vidare studier presenteras även.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka åtgärder som skulle möjliggöra ett 

fastighetsföretags omställning från en linjär till en cirkulär affärsmodell. Det innefattar att 

belysa vilka områden som bör beaktas när cirkulär ekonomi inkorporeras i verksamheten och 

hur eventuella hinder kan övervinnas.  

Både tidigare litteratur samt den genomförda intervjustudien visar på att det finns flertalet 

hinder mot en omställning från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi. Ett av de svåraste och mest 

grundläggande hindren att övervinna, är vanebeteendet som genomsyrar hela frågan om 

cirkulär ekonomi. Från företags- ner till individnivå slängs och köps nytt framför att återbruka, 

återvinna och förädla. Våra system är uppbyggda efter detta synsätt och när det både är lättare 

och billigare (ibland i alla fall) att köpa nytt, kan det upplevas bland de som försöker vara 

cirkulära att de straffas. Således måste möjligtvis incitamenten ändras. Här har staten och 

myndigheter en roll att spela och kanske måste lagar och regler förändras för att påverka 

marknadens vanebeteende. Detta återspeglas även i resultatet av detta arbete där de intervjuade 

i mångt och mycket svarar liknande och belyser samma problem och svårigheter mot att jobba 

mer cirkulärt. Att intervjuerna inte skiljer sig nämnvärt ifrån kan tolkas som att strukturella 

problem finns som behöver lösas.      

Att övergå från linjär till cirkulär ekonomi är en vital fråga som innebär att alla, såväl på 

samhällsnivå som individnivå, måste agera genom att förändra sitt sätt att konsumera och 

producera. För konsumenterna handlar det om att öka medvetenheten om vad begreppet 

cirkulär ekonomi innebär däribland produkters förlängda livslängd, återbruk och återvinning. 

För näringslivet handlar det om att finna affärsnytta i efterfrågan på produkter tillverkade utan 

jungfruligt material och designade med cirkularitet i åtanke. Ur detta kan nya affärsmodeller 

uppstå där produkter kan ersättas med tjänster och ägande ersättas med hyrande. Det är dock 

tydligt, inte minst från litteraturen, att mer forskning om hur cirkulär ekonomi ska appliceras 

behövs. Även om fastighetsföretagen vet vad som behöver göras i teorin, är det inte lika 

uppenbart hur företagen ska gå tillväga för att ställa om verksamheten till att bli mer cirkulär. 

Diskussionen om cirkulär ekonomi berör sällan den praktiska dimensionen, hur företag faktiskt 

ska utveckla affärsmodeller för att bli cirkulära. Den kommersiella fastighetsbranschen kan i 
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grunden ses som relativt cirkulär enligt naturvårdsverkets definition i den mån att modellen går 

ut på att hyra ut en produkt i form av yta samtidigt som merparten av handeln är inom befintliga 

fastigheter. Med det sagt finns det flertalet processer för en fastighetsägare som kan anses 

väldigt linjära, inte minst vid ombyggnation och lokalanpassningar. Här kommer 

digitaliseringens utveckling spela en stor roll med nya tjänster och plattformar som möjliggör 

delandetjänster, men även materialmärkning och databaser som underlättar för återbruk. För 

att fastighetsbranschen ska utgöras av slutna distributionskedjor, med slutna kretslopp, är det 

en bit kvar.   

Förenklat skulle kunna argumenteras att det idag finns tillräckligt med kvadratmeter i 

segmentet kontor och lokaler för att täcka den nationella efterfrågan. Problemet är att lokalerna 

är felallokerade eller är underutnyttjade. I dagens digitaliserade samhälle kan frågan ställas om 

människor måste bo och jobba i samma stad. Runtom i Sveriges avfolkningsorter finns stora 

problem med vakanta ytor både på den kommersiella fastighetsmarknaden såväl som på 

bostadsmarknaden. Med det faktum att digitaliseringen växer i allt snabbare takt är det rimligt 

att kontorsytor inte spelar samma centrala roll i folks liv som tidigare och att mycket av arbetet 

kan utföras från hemmet. Aspekten med socialt umgänge finns självklart kvar, att människor 

mår bra av att träffa kollegor, men oavsett är tanken värd att lyftas.  

Tydligt är att det finns en avsaknad av både marknadsplats och aktörer som tillhandahåller 

sekundära material i tillräcklig mängd som krävs. En fungerande marknadsplats skulle öka 

efterfrågan på återbrukade material, både hos hyresgäster och entreprenörer, samtidigt som 

kostnaderna för återbrukade material och produkter kunna sänkas. I den bästa av världar skulle 

marknadsplatser kunna vara branschöverskridande för att ha få en ännu större inverkan. Det 

finns säkerligen branscher vars avfall skulle fungera som någon annars råvara och industriell 

symbios är i denna aspekt en pådrivande faktor.   

Medvetenheten kring framförallt energifrågor får anses hög inom fastighetsbranschen där flera 

aktörer jobbar med frågor kring energieffektivisering och miljöcertifiering. Det finns dock 

många andra delar att jobba med som måste åskådliggöras där ett exempel är utvecklingen av 

certifieringssystem. Framtidens certifieringssystem bör innehålla mer livscykeltänk där 

materialets härkomst och byggtransportens påverkan innefattas. Om även certifieringar där 

cirkularitetsgrad på lokaler kan tillkomma bör detta hjälpa till att driva cirkulär ekonomi inom 

branschen. Om en fastighetsägare i framtiden lyckas implementera cirkulär ekonomi fullt ut är 

det enligt den genomförda intervjustudien lönsamt, vare sig det gäller högre hyresintäkter, lägre 
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kostnader vid lokalanpassningar, attraktivare varumärke gentemot marknaden, effektivare 

resursanvändning eller bättre hyresgästrelationer. Dock kan det inte, utifrån litteraturstudien, 

fastställas att omställning till cirkulär ekonomi medför ökad lönsamhet. Detta kan bero på 

avsaknaden av forskning på den praktiska delen av cirkulär ekonomi.   

Det ska dock kommas ihåg att hinder som kan övervinnas kan innebära möjligheter. Om 

vanemönster kan brytas eller förändras och företag förstår innebörden av cirkulära 

affärsmodeller samt ser nya sätt att vara lönsamma, så kan även möjligheterna åskådliggöras. 

När möjligheterna och tillvägagångsätten är tydliga torde övergången från linjär ekonomi till 

cirkulär ekonomi kunna accelereras.   

6.1 Forskningsbidrag  

Resultatet av detta arbete syftar till att bidra till kunskapen om cirkulär ekonomi på 

fastighetsmarknaden. Genom att belysa vilka svårigheter som finns, men även vad cirkulär 

ekonomi kan bidra till, hoppas författarna även att arbetet kan leda till vidare forskning som i 

sin tur kan leda till systemförändringar som möjliggör och snabbar på övergången till cirkulär 

ekonomi, såväl inom fastighetsbranschen som på samhällsnivå.   

På forskningsnivå är detta arbete av intresse för forskare och branschorganisationer som på en 

djupare nivå vidare kan studera vad som behöver göras för att implementering av cirkulär 

ekonomi ska ske inom olika branscher. På en praktisk nivå är resultatet specifikt intressant för 

kommersiella fastighetsägare som har för avsikt att ställa om sin verksamhet i linje med 

cirkulär ekonomi och således få en bild av vilka områden som bör beaktas.    

6.2 Självkritik 

Givet att forskningsämnet är outforskat har områden inom cirkulär ekonomi belysts utifrån ett 

brett urval. Genom att göra en mindre förstudie hade vissa vitala områden om möjligt kunna 

belysas och arbetet hade således kunnat djupare utforska specifika områden. Även urvalet av 

intervjuobjekt hade kunnat göras annorlunda. Dels hade fler företag kunnat vara representerade 

för att stärka resultatet i relation till branschen. Dels hade fler representanter, med andra 

yrkesroller, från de intervjuade företagen troligtvis bidragit till andra svar och större helhetsbild 

av vad cirkulär ekonomi innebär. Slutligen, då cirkulär ekonomi utifrån en fastighetsägares roll 

inte tidigare undersökts, är resultatet baserat på intervjuer. Med vetskapen om att seriösa 

marknadsaktörer intervjuats, bör ändå risken att personliga åsikter kan framträda beaktas. 
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6.3 Vidare studier 

Som förslag till vidare studier finns att utöka respondentgruppen för att få data som till större 

grad kan tänkas återspegla fastighetsmarknaden. Det kan även vara lämpligt att intervjua andra 

typer av aktörer såsom hyresgäster, bostadsutvecklare alternativt kommersiella fastighetsägare 

på mindre marknader i syfte att undersöka vad cirkulär ekonomi innebär i andra delar av 

fastighetssektorn.   

Ytterligare förslag för fortsatta studier är att undersöka hur ombyggnadskostnader (CAPEX) 

förändras på en marknad med höga vakanser jämfört med låga vakanser för att undersöka 

fastighetsföretagens anpassningsvilja för att vinna hyresgäster. Vidare kan fortsätta studier 

göras genom att något av de områden som berörs i detta arbete undersöks från ett djupare 

perspektiv. Exempel är att forska kring framtagande av en marknadsplats för sekundära 

material och produkter och hur denna kan kopplas till olika aktörer. Även att undersöka hur 

cirkulära certifieringssystem kan ses ut och huruvida de kan kopplas till existerande 

certifieringssystem vore en intressant forskningsfråga. Ett annat ämne för vidare studier vore 

att utreda hur fastighetsägare kan öka resursutnyttjandet av kontor, att hyresgäster eventuellt 

kan arbete ännu mer flexibelt exempelvis under nätter och således undersöka hur 

arbetsmiljölagar bör förändras.   
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8 Bilagor  

8.1 Bilaga A - Frågeformulär fastighetsägare 

• Vår bild av cirkulär ekonomi är att det centrala handlar om att minimera avfall, 

återanvända avfall där det går samt effektivisera resursutnyttjandet. Är detta din bild? 

o Utifrån detta, arbetar ni cirkulärt?  

o Arbetar ni cirkulärt i hela organisationen? (Olika beroende på olika synsätt som 

legala, investering mm.?) 

▪ Hur såg/ser implementeringsarbetet ut? 

▪ Hur får man till en attitydförändring? 

o Hur kan en fastighetsägare jobba cirkulärt? 

▪ Handlar det enbart om att miljöcertifiera byggnader samt 

energieffektivisera? 

▪ Vad annat? 

• Var är vi mest linjära? 

• Vilka cirkulära flöden finns inom fastighetsbranschen? 

o Handlar det enbart om material- och pengaflöde? 

o Finns andra flöden som kan bli cirkulära? Hur kan dessa bli bättre? 

• Hur kan er affärsmodell utvecklas för att bli mer cirkulär? 

o Hur ser prioriteringen ut? (Vilka områden går att jobba mest med?) 

• Vilka hinder av cirkulär ekonomi ser ni som fastighetsägare? 

o Lösningar till svårigheterna? 

• Hur upplever ni att efterfrågan på cirkulära lösningar ser ut hos era hyresgäster? 

o Har den ökat? 

o Vem laggar? (fastighetsägare, hyresgäster, politiker mm?) 

o Vilket ansvar har ni att öka efterfrågan? 

• Finns det andra sätt (förutom gröna obligationer) för finansmarknaden att stimulera/öka 

incitament för fastighetsinvesterare jobba cirkulärt? 

• Förutom energibesparingar och billigare finansiering, finns det andra faktorer från att 

jobba cirkulärt som kan öka lönsamheten?  

o Exempelvis ökad efterfrågan/högre hyror 

• Finns andra branscher man kan lära sig av? 

• Hur kan man öka resursutnyttjandet? 

o Hur jobbar ni med detta? 
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o Kan man öka tiden för uthyrning?  

• Vi tror att investerarrollen kommer handla mycket om fokus på kravställning både vad 

gäller objekt såväl som finansiering samt “tagare” vid avyttring m.m.  

o Håller ni med? 

o Kan man exempelvis öka incitamenten att sälja till en cirkulär köpare genom att 

ha en modell där man delar på framtida uppsida? 

o Har ni något konkret exempel var kravställningen görs? 
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8.2 Bilaga B - Frågeformulär förvaltare 

• Vår bild av cirkulär ekonomi är att det centrala handlar om att minimera avfall, 

återanvända avfall där det går samt effektivisera resursutnyttjandet. Är detta din bild? 

o Utifrån detta, arbetar ni cirkulärt? 

o Hur kan en förvaltare jobba cirkulärt? 

▪ Beskriv utifrån ekonomisk/teknisk förvaltning 

• Har ni någon påverkan vid transaktion/investering? 

o Är det något att sträva efter, hur skulle ni kunna bli delaktiga i denna process? 

• Var är vi mest linjära? 

• Hur kan er affärsmodell utvecklas för att bli mer cirkulär? 

o Hur ser prioriteringen ut? Vilka områden går att jobba mest med? 

o Vilka hinder av cirkulär ekonomi ser ni er roll? 

▪ Lösningar till svårigheterna? 

• Hur upplever ni efterfrågan och kravställningen på cirkulära lösningar från era 

uppdragsgivare (Folksam)? 

o Finns det något ni kan erbjuda som inte efterfrågas? 

o Hur kan Folksam påverka er att bli mer cirkulär och vice versa? 

o Behöver kravställningen ändras? 

• Hur jobbar ni med återbruk/återvinning? 

o Vi har hört att det är vanligt att saker läggs i förråd och sen aldrig används, hur 

ser ni på det? 

• Hur kan man öka resursutnyttjandet? 

o Hur jobbar ni med detta? 

o Kan man öka tiden för uthyrning?   
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8.3 Bilaga C - Frågeformulär arkitekt  

• Vår bild av cirkulär ekonomi är att det centrala handlar om att minimera avfall, 

återanvända avfall där det går samt effektivisera resursutnyttjandet. 

o Ni som arkitekter har möjligtvis inte avfall i samma utsträckning som en 

byggherre, kan ni ställa krav på era kunder och leverantörer som är mer 

resurskrävande att vara mer cirkulära? 

o Vilka krav kan i så fall ställas?  

• Vilka cirkulära flöden finns inom fastighetsbranschen 

o Handlar det enbart om material och produkter? 

o Finns andra flöden som inte är lika tydliga? 

• Vilka hinder finns för implementering av cirkulär ekonomi inom fastighetsbranschen? 

o Lösningar till svårigheterna? 

• Hur ser efterfrågan på cirkulära lösningar ut från kunder (byggbolag, beställare)? 

o Ser ni en ökad efterfrågan? 

• Vad innebär cirkulär design/produkter? 

o Utifrån en kommersiell fastighetsägares perspektiv, hur skulle ett cirkulärt 

kontor se ut och utformas? 

• Finns det andra branscher som kommit längre med cirkulär ekonomi? 

o Vad kan fastighetsbranschen lära sig från dem? 

o Varför fungerar inte detta eller varför har vi inte kommit längre inom 

fastighetsbranschen? 
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