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1. Inledning	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  uppsatsens	  ämnesområde	  att	  introduceras	  utifrån	  ett	  nationellt	  
och	  globalt	  perspektiv.	  	  

1.1. Introduktion	  

Dagens	  ekonomiska	  beslut	  bygger	  i	  huvudsak	  på	  den	  neoklassiska	  ekonomin,	  där	  man	  
förlitar	  sig	  på	  marknadens	  makt	  att	  fördela	  resurser	  (Larsson	  et	  al.	  2014).	  Kritik	  har	  
dock	  riktats	  mot	  den	  starka	  tilltron	  till	  en	  ständig	  ekonomisk	  tillväxt	  inom	  planetens	  
gränser	  (eg.	  tillgången	  till	  naturresurser).	  Det	  har	  länge	  pågått	  en	  debatt	  mellan	  två	  
läger;	  de	  som	  tror	  att	  tillväxten	  har	  gränser	  och	  de	  som	  tror	  att	  den	  tekniska	  
utvecklingen	  gör	  att	  det	  inte	  finns	  några	  gränser	  –	  i	  alla	  fall	  ännu.	  Romklubbens	  
Tillväxtens	  gränser	  (absoluta	  gränser)	  från	  1972,	  Brundtlandrapporten	  (gränserna	  är	  
töjbara	  på	  grund	  av	  teknisk	  utveckling	  och	  social	  organisation)	  från	  1987	  och	  studien	  
Planetens	  gränser	  (relativt	  absoluta	  gränser	  som	  är	  beroende	  av	  ekonomiska	  och	  sociala	  
aktiviteter)	  från	  2009	  ska	  alla	  ses	  som	  inlägg	  i	  denna	  debatt	  (Meadows	  et	  al.	  2004;	  
WCED	  1987;	  Rockström	  et	  al.	  2009).	  	  
	  
Under	  det	  senaste	  århundrandet	  har	  den	  globala	  materialanvändningen	  åtta-‐faldigats	  
som	  en	  följd	  av	  befolknings-‐	  och	  ekonomisk	  tillväxt	  (Krausmann	  et	  al.	  2009).	  FNs	  (2013)	  
framtidsutsikter	  för	  den	  globala	  befolkningstillväxten	  är	  att	  vi	  kommer	  se	  en	  ökning	  från	  
nuvarande	  nivåer	  på	  ungefär	  7	  miljarder	  människor	  till	  9,6	  miljarder	  2050.	  Denna	  
tillväxt	  i	  kombinationen	  med	  dagens	  belastande	  livsstilar	  (eg.	  västvärldens	  höga	  
konsumtion)	  är	  inte	  långsiktigt	  hållbar1.	  Den	  ökade	  materialanvändningen	  medför	  även	  
en	  ökad	  avfallsmängd.	  EUs	  Avfallsdirektiv	  (2008/98/EG)	  förebygger	  avfallsgenerering	  
och	  främjar	  återanvändning	  och	  materialåtervinning,	  men	  enligt	  den	  Europeiska	  
kommissionen	  (2014)	  behöver	  också	  förändringar	  ske	  i	  värdekedjorna;	  från	  
produktdesign	  till	  nya	  företags-‐	  och	  marknadsmodeller,	  genom	  nya	  sätt	  att	  omvandla	  
avfall	  till	  resurser	  och	  nya	  konsumentbeteenden.	  	  	  
	  
Ett	  första	  steg	  mot	  en	  mer	  effektiv	  användning	  av	  naturens	  resurser	  kan	  därför	  uppnås	  
genom	  en	  ökad	  återvinningsgrad	  (Greyson	  2007).	  Denna	  lösning	  är	  dock	  långt	  ifrån	  de	  
konsumtionsmönster	  som	  mer	  eller	  mindre	  är	  en	  realitet	  idag,	  ”slit	  och	  släng”-‐
mentaliteten.	  Ända	  sedan	  den	  industriella	  revolutionen	  har	  vår	  ekonomi	  använt	  en	  linjär	  
modell	  för	  resurskonsumtion	  som	  följer	  ett	  ”ta-‐göra-‐disponera”-‐mönster	  (Wijkman	  &	  
Rockström	  2012).	  Företag	  skördar	  och	  utvinner	  material	  för	  användning	  i	  
tillverkningsprocessen	  av	  produkter	  som	  i	  slutändan	  säljs	  till	  en	  konsument.	  Genom	  en	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bygger	  på	  begreppet	  hållbar	  utveckling	  som	  lanserades	  i	  Brundtlandrapporten,	  där	  det	  
definierats	  som	  ”en	  utveckling	  som	  tillfredsställer	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  kommande	  
generationers	  möjligheter	  att	  tillfredsställa	  sina	  behov.”	  (WCED	  1987).	  	  	  	  
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övergång	  till	  mer	  kretsloppsinriktade2	  ekonomiska	  modeller	  kan	  vi	  skapa	  ett	  hållbarare	  
samhällssystem.	  Cirkulär	  ekonomi	  ses	  allt	  mer	  som	  den	  modell	  som	  kan	  bidra	  till	  
resursminimering	  och	  ökad	  användning	  av	  ”renare”	  teknologier	  (Andersen	  2007;	  
Greyson	  2007;	  Wijkman	  &	  Rockström	  2012).	  	  
	  
Företag	  kommer	  att	  behöva	  arbeta	  efter	  nya	  affärsmodeller	  om	  en	  cirkulär	  ekonomi	  ska	  
kunna	  införas.	  En	  minskning	  av	  materialanvändningen	  eller	  en	  ökning	  av	  produktens	  
livslängd	  är	  inte	  det	  främsta	  målet	  och	  därför	  tillåts	  en	  produkts	  korta	  livstid	  under	  
förutsättningen	  att	  materialen	  bibehåller	  sin	  status	  som	  produktiv	  resurs	  (Braungart	  &	  
McDonough	  2009).	  Långsiktig	  hållbarhet	  måste	  vara	  ledorden	  i	  detta	  förändringsarbete	  
samtidigt	  som	  nya	  former	  av	  konsumtionsmönster	  införs,	  där	  vi	  betalar	  för	  användning	  
av	  en	  vara/produkt,	  istället	  för	  att	  inneha	  äganderätten	  (Schulte	  2013).	  	  
	  
En	  hel	  del	  marknadshinder	  måste	  dock	  övervinnas	  innan	  vi	  kan	  se	  en	  fullskalig	  satsning	  
på	  cirkulära	  affärsmodeller	  eftersom	  befintlig	  infrastruktur,	  teknik	  och	  inrotade	  
beteenden	  ”låser	  in”	  ekonomierna	  i	  den	  linjära	  modellen	  (Europeiska	  kommissionen	  
2014).	  I	  den	  här	  studien	  kommer	  jag	  att	  undersöka	  vilka	  marknadshinder	  som	  finns	  
inom	  möbelbranschen,	  med	  övergripande	  fokus	  på	  den	  offentliga	  sektorn.	  Potentialen	  
för	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  där	  möbler	  ingår	  ses	  som	  mycket	  hög,	  men	  denna	  möjlighet	  
tas	  inte	  till	  vara	  i	  dagens	  samhälle	  (Ellen	  MacArthur	  Foundation3	  2013a).	  

1.2. Syfte	  	  

Syftet	  med	  studien	  är	  att	  undersöka	  potentialen	  för	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  inom	  
möbelindustrin.	  

1.2.1. Frågeställningar	  
• Vad	  begränsar	  företagens	  möjligheter	  till	  att	  införa	  en	  cirkulär	  affärsmodell?	  
• Hur	  kan	  kunderna	  möjliggöra	  övergången	  till	  en	  cirkulär	  ekonomi?	  	  

1.3. Hur	  grundidén	  bakom	  studien	  väcks	  

Från	  företagshåll	  går	  det	  att	  urskilja	  ett	  allt	  större	  intresse	  för	  miljöfrågor	  eftersom	  det	  
ligger	  i	  linje	  med	  en	  allt	  mer	  miljömedveten	  befolkning.	  Vi	  ser	  därför	  ett	  ökat	  intresse	  för	  
grön	  marknadsföring,	  medan	  problemen	  med	  en	  hög	  material-‐/naturresursanvändning	  
kvarstår.	  Ett	  av	  de	  svenska	  företagen	  som	  vill	  försöka	  arbeta	  med	  denna	  problematik	  
genom	  en	  cirkulär	  ekonomi	  är	  NC	  Inclusive	  Design.	  Ett	  företag	  som	  i	  första	  hand	  riktar	  
sig	  mot	  kunder	  inom	  den	  offentliga	  sektorn.	  De	  arbetar	  även	  utifrån	  en	  gedigen	  
miljöambition	  och	  på	  sin	  hemsida	  skriver	  de	  att,	  ”Vi	  vill	  vara	  det	  mest	  hållbara	  företaget	  i	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ett	  kretsloppssystem	  innebär	  att	  resurserna	  kontinuerligt	  återgår	  till	  produktiv	  användning,	  
vilket	  minskar	  mängden	  avfall	  och	  beroendet	  av	  osäkra	  försörjningskällor	  (Europeiska	  
kommisionen	  2014).	  	  	  
3	  En	  välgörenhetsorganisation	  som	  grundades	  2010	  med	  uppgiften	  att	  försöka	  påskynda	  
övergången	  till	  en	  cirkulär	  ekonomi.	  Externa	  finansiella	  supportrar	  är	  bland	  annat	  företag	  och	  
Europeiska	  unionen	  (Ellen	  MacArthur	  Foundation	  2015).	  
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branschen,	  och	  för	  att	  nå	  dit	  arbetar	  vi	  kontinuerligt	  med	  frågor	  rörande	  miljö,	  kvalitet	  
och	  socialt	  ansvar.”	  (NC	  Inclusive	  Design	  2015).	  	  
	  
Efter	  dialog	  med	  företaget	  beslutade	  jag	  för	  att	  genomföra	  en	  marknadsundersökning	  
för	  att	  undersöka	  hur	  företagets	  kunder	  ser	  på	  förhållandet	  mellan	  att	  hyra/låna	  och	  att	  
äga	  en	  produkt/vara.	  Eftersom	  cirkulär	  ekonomi	  är	  ett	  nytt	  system	  som	  på	  sikt	  ska	  bli	  en	  
etablerad	  affärsmodell	  behöver	  fler	  studier	  över	  den	  svenska	  marknaden	  genomföras.	  
Denna	  studie	  är	  ett	  första	  försök	  till	  att	  ge	  en	  bild	  av	  förhållandet	  mellan	  marknad	  och	  
företag.	  	  

1.4. Avgränsningar	  	  

I	  den	  geografiska	  avgränsningen	  har	  fokus	  legat	  på	  offentliga	  organisationer	  inom	  
Sveriges	  gränser	  eftersom	  deras	  beslut	  styrs	  av	  ett	  gemensamt	  regelverk,	  lagen	  om	  
offentlig	  upphandling	  (LOU).	  Ytterliggare	  avgränsningar	  som	  gjorts	  är	  att	  endast	  
kommuner,	  landsting/regioner	  och	  myndigheters	  syn	  på	  miljön	  vid	  upphandling	  av	  
möbler	  täcks	  av	  studien.	  

1.5. Disposition	  

Uppsatsen	  består	  utöver	  inledningen,	  av	  sex	  delar.	  I	  del	  2,	  ”Bakgrund”	  beskrivs	  det	  
designkoncept	  bakom	  marknadsmodellen	  cirkulär	  ekonomi	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  
företag	  kan	  minska	  sin	  resursanvändning.	  Detta	  avsnitt	  kommer	  sedan	  att	  avslutas	  med	  
en	  beskrivning	  av	  miljöhänsynen	  inom	  offentlig	  upphandling	  samt	  det	  ramverk	  som	  styr	  
landsting/regioner,	  kommuner	  och	  myndigheter.	  I	  del	  3,	  ”Teori	  och	  forskningsläge	  –	  vad	  
vet	  vi?”	  beskrivs	  cirkulär	  ekonomi	  mer	  ingående.	  I	  del	  4,	  ”Metod”	  förklaras	  processen	  
bakom	  insamlingen	  av	  data	  som	  används	  i	  del	  5,	  ”Analys”,	  där	  resultatet	  presenteras	  i	  
diagram	  och	  tabellform.	  I	  del	  6,	  ”Diskussion”,	  diskuteras	  resultatet	  i	  förhållande	  till	  
teorin	  och	  studiens	  syfte.	  Uppsatsen	  avslutas	  i	  del	  7,	  där	  slutsatser	  kommer	  att	  dras.	  	  	  

2. Bakgrund	  	  
2.1. ”Cradle-‐to-‐cradle”:	  grunden	  till	  en	  systemförändring	  	  

En	  stor	  del	  av	  produkterna	  som	  i	  slutändan	  deponeras	  kan	  designas	  för	  återanvändning	  
och/eller	  materialåtervinning	  (Braungart	  &	  McDonough	  2009).	  Den	  positiva	  agendan	  
har	  gjort	  konceptet	  tilltalande	  för	  många	  företag	  eftersom	  det	  tillför	  en	  designstrategi	  
med	  tydligt	  satta	  gränser	  som	  involverar	  mänsklig	  och	  ekologisk	  hälsa,	  återanvändning	  
av	  material	  samt	  användning	  av	  förnyelsebar	  energi	  (Potting	  &	  Kroeze	  2010).	  Trots	  att	  
konceptet	  är	  tilltalande	  betraktas	  det	  fortsättningsvis	  med	  viss	  skepticism	  från	  
forskarhåll	  (Bakker	  et	  al.	  2010;	  Bjorn	  &	  Hauschild	  2012;	  Reay	  et	  al.	  2011;	  Reijnders	  
2008).	  	  	  
	  
Ett	  av	  de	  mer	  provokativa	  budskapen	  med	  ”cradle-‐to-‐cradle”	  är	  att	  det	  fungerar	  inom	  
ramen	  för	  en	  fortsatt	  ekonomisk	  tillväxt	  (Bjorn	  &	  Hauschild	  2012).	  I	  praktiken	  har	  detta	  
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visat	  sig	  vara	  omöjligt	  och	  även	  med	  en	  hundraprocentig	  materialåtervinning	  kommer	  
det	  alltså	  finnas	  ett	  kontinuerligt	  behov	  av	  nya	  råvaror.	  För	  att	  material	  ska	  kunna	  
bibehålla	  ett	  högt	  värde	  genom	  flertalet	  produktionscykler	  krävs	  en	  mycket	  ingående	  
kunskap	  om	  dess	  egenskaper	  och	  sammansättning,	  vilket	  vanligtvis	  är	  svårfunnet	  och	  
tidskrävande	  (Bakker	  et	  al.	  2010).	  Designkonceptet	  representerar	  en	  teknisk	  lösning	  
genom	  teknologiska	  innovationer,	  men	  utan	  att	  ta	  itu	  med	  möjliga	  lösningar	  i	  vårt	  
samhälle	  eller	  kultur.	  Enligt	  Bjorn	  och	  Hauschild	  (2012)	  bortser	  man	  även	  från	  den	  
aktuella	  avfall	  och	  energiinfrastrukturen.	  	  

2.2. Offentlig	  upphandling	  och	  miljöhänsyn	  

Offentlig	  upphandling4	  har	  genom	  åren	  utvecklats	  till	  att	  bli	  ett	  viktigt	  verktyg	  för	  att	  
underlätta	  för	  en	  positiv	  utveckling	  när	  det	  kommer	  till	  att	  uppnå	  samhälleliga	  mål,	  
exempelvis	  målen	  om	  en	  hållbar	  utveckling	  (Stavenow	  &	  Sennström	  2013).	  En	  
miljöanpassad	  offentlig	  upphandling	  fungerar	  som	  ett	  marknadsbaserat	  styrmedel,	  där	  
offentliga	  organisationer	  kan	  påverka	  företagen	  att	  bli	  grönare	  (Naturvårdsverket	  
2010).	  Detta	  betyder	  att	  producenter	  kan	  välja	  att	  ta	  fram	  miljöanpassade	  alternativ	  
genom	  de	  incitament	  som	  tas	  fram	  av	  upphandlade	  myndigheter.	  Miljökrav	  inom	  den	  
offentliga	  upphandlingen	  har	  fått	  en	  allt	  större	  politisk	  betydelse	  under	  de	  senaste	  åren	  i	  
både	  Sverige	  och	  inom	  EU	  (RiR	  2011:29).	  	  
	  
Den	  offentliga	  upphandlingen	  bygger	  enligt	  Naturvårdsverket	  (2010)	  på	  fem	  
grundläggande	  principer:	  	  

• Icke-‐diskriminering	  som	  innebär	  att	  det	  är	  förbjudet	  att	  direkt	  eller	  indirekt	  
diskriminera	  leverantörer.	  

• Likabehandling	  som	  innebär	  att	  alla	  leverantörer	  ska	  behandlas	  lika	  och	  ges	  lika	  
förutsättningar.	  

• Transparens	  som	  i	  första	  hand	  medför	  en	  skyldighet	  för	  den	  upphandlade	  
enheten	  att	  skapa	  öppenhet,	  att	  lämna	  information	  om	  upphandlingen	  och	  det	  
praktiska	  tillvägagångssättet.	  	  	  

• Proportionalitet	  som	  avser	  att	  kraven	  på	  leverantören	  och	  kraven	  i	  
kravspecifikationen	  måste	  ha	  ett	  naturligt	  samband	  med	  och	  stå	  i	  rimlig	  
proportion	  till	  det	  som	  upphandlas.	  	  

• Ömsesidigt	  erkännande	  som	  innebär	  att	  en	  medlemsstat	  ska	  godta	  varor	  och	  
tjänster	  från	  andra	  aktörer	  i	  andra	  EU-‐länder.	  

	  
En	  upphandlingsprocess	  inleds	  vanligtvis	  med	  en	  planeringsfas,	  där	  en	  behovsanalys	  
och	  marknadsanalys	  ligger	  till	  grund	  för	  utformningen	  av	  ett	  förfrågningsunderlag	  och	  
en	  annons	  (RiR	  2011:29).	  	  Vad	  som	  den	  upphandlande	  myndigheten	  efterfrågar	  och	  
vilka	  krav	  som	  gäller	  för	  leverantören	  specificeras.	  I	  förfrågningsunderlaget	  anges	  även	  
de	  kommersiella	  villkoren.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Med	  offentlig	  upphandling	  menas	  de	  åtgärder	  som	  vidtas	  av	  en	  upphandlande	  myndighet	  för	  
att	  tilldela	  kontrakt	  eller	  ingå	  ett	  ramavtal	  för	  bland	  annat	  varor	  och	  tjänster	  (RiR	  2011:29).	  
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2.3. Ramverk	  vid	  offentlig	  upphandling	  	  

2.3.1. Ramavtal	  
Statliga	  ramavtal	  finns	  för	  varor	  och	  tjänster	  som	  myndigheter	  upphandlar	  i	  stor	  
omfattning	  och	  som	  uppgår	  till	  stora	  värden	  (RiR	  2011:29).	  Myndigheter	  är	  skyldiga	  att	  
använda	  ramavtal	  om	  man	  inte	  sammantaget	  finner	  att	  en	  annan	  form	  av	  avtal	  är	  bättre.	  
Kommuner	  och	  landsting/regioner	  tecknar	  själva	  egna	  ramavtal	  med	  företag	  och	  andra	  
organisationer.	  	  	  	  

2.3.2. Lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  (LOU)	  
LOU	  (2007:1091)	  omfattar	  både	  statliga	  myndigheter,	  kommuner	  och	  landsting	  samt	  
flertalet	  kommunala	  och	  en	  del	  statliga	  bolag.	  Lagen	  ger	  möjlighet,	  men	  inte	  någon	  
skyldighet	  till	  att	  ställa	  miljökrav	  vid	  upphandling.	  	  

3. Teori	  och	  forskningsläge	  –	  vad	  vet	  vi?	  
”De ekonomiska modellerna… fokuserar främst på relationen mellan producenter och 
konsumenter. Tillgången till energi och råmaterial – för att inte nämna ekosystemens 
funktioner – har mer eller mindre tagits för givet.”  

(Wijkman & Rockström 2012, s.1) 

3.1. Från	  en	  linjär	  till	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  

Enligt	  den	  första	  termodynamiska	  lagen	  kan	  ingen	  materia	  eller	  energi	  varken	  försvinna	  
eller	  nyskapas,	  utan	  endast	  övergå	  från	  en	  form	  till	  en	  annan.	  Detta	  innebär	  att	  energi	  
och	  materia	  förblir	  konstant	  i	  ett	  slutet	  system,	  vilket	  är	  grundidén	  bakom	  cirkulära	  
system	  som	  cirkulär	  ekonomi.	  Enbart	  målet	  med	  cirkulär	  ekonomi	  kan	  hjälpa	  till	  med	  att	  
öka	  förväntningarna	  av	  vad	  som	  är	  möjligt	  i	  en	  större	  skala	  (Greyson	  2007).	  
	  
Två	  av	  nyckelprinciperna	  enligt	  Schulte	  (2013)	  i	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  är	  att:	  

1. Minimera	  avfallet	  i	  produkt-‐	  och	  systemdesignen	  genom	  val	  av	  lämpliga	  material	  
(eg.	  färre	  sammansatta	  material);	  designa	  för	  demontering	  för	  att	  underlätta	  
återvinningen	  och	  att	  i	  en	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  sträva	  efter	  
standardiserade	  lösningar.	  	  	  	  	  	  

2. Maximera	  flexibiliteten	  genom	  designen,	  för	  enkel	  reparation	  och	  senare	  
förändringar	  av	  produkten.	  	  

Denna	  typ	  av	  affärsmodell	  kommer	  troligtvis	  få	  en	  ökad	  konkurrensfördel	  inom	  en	  snar	  
framtid	  eftersom	  den	  skapar	  ett	  högre	  värde	  från	  varje	  resursenhet	  (Ellen	  MacArthur	  
Foundation	  2013b).	  
	  
För	  att	  möjliggöra	  ett	  införande	  av	  ett	  cirkulärt	  system	  behöver	  ledande	  företag	  och	  
kommunala	  myndigheter	  utveckla	  denna	  kapacitet	  på	  sidan	  av	  de	  traditionella	  
leveranskedjorna	  (MacArthur	  Foundation	  2013b).	  För	  företag	  skulle	  detta	  innebära	  en	  
förbättrad	  kontroll	  över	  knappa	  resurser.	  Även	  en	  ny	  modell	  för	  en	  mer	  samarbetsvillig	  
konsumism	  behövs,	  där	  konsumenter	  anammar	  tjänster	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  få	  
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tillgång	  till	  produkter	  utifrån	  behov	  istället	  för	  att	  äga	  dem.	  Den	  mer	  samarbetsvilliga	  
konsumismen	  tillhandahåller	  en	  högre	  interaktion	  mellan	  konsumenter,	  återförsäljare	  
och	  producenter	  (eg.	  ”prestanda	  för	  betalnings”-‐modeller,	  hyr-‐	  eller	  leasing-‐system,	  
retur	  och	  återvinning).	  
	  
Systemtänket	  inom	  cirkulär	  ekonomi	  möjliggör	  flöde	  och	  förbindelse	  över	  en	  längre	  tid	  
med	  potentialen	  till	  att	  omfatta	  förnyelsebara	  förhållanden	  (Ellen	  MacArthur	  
Foundation	  2013a).	  Trots	  att	  stiftelsen	  ser	  företag	  som	  den	  primära	  drivkraften	  för	  en	  
övergång	  till	  cirkulär	  form,	  så	  har	  även	  den	  offentliga	  sektorn	  en	  roll	  att	  spela.	  Speciellt	  
regeringar	  kan	  hjälpa	  till	  att	  stimulera	  anpassningen	  till	  cirkulära	  affärsmöjligheter	  
genom	  justeringar	  som	  möjliggör	  en	  ändring	  av	  dagens	  spelregler.	  	  	  	  	  	  	  

3.2. Barriärer	  och	  möjliggörare	  för	  införandet	  av	  en	  cirkulär	  ekonomi	  

Ett	  flertal	  studier	  har	  identifierat	  olika	  barriärer	  som	  begränsar	  eller	  hindrar	  införandet	  
av	  en	  cirkulär	  ekonomi	  (Bechtel	  et	  al.	  2013;	  Nguyen	  et	  al.	  2014;	  Moreno	  et	  al.	  2014;	  
World	  Economic	  Forum	  2014).	  Kritik	  har	  bland	  annat	  riktats	  mot	  att	  cirkulär	  ekonomi	  
arbetar	  med	  en	  statisk	  modell	  av	  verkligheten,	  där	  en	  alltför	  liten	  hänsyn	  tas	  till	  den	  
ekonomiska	  tillväxten	  och	  nuvarande	  befolkningsökning.	  Även	  den	  cirkulär	  ekonomins	  
primära	  fokus	  på	  industriella	  processer	  ses	  som	  problematiskt	  eftersom	  
konsumenternas	  roll	  inte	  uppmärksammas	  fullt	  ut	  (Moreno	  et	  al.	  2014).	  	  
	  
Bechtel	  et	  al.	  (2013)	  har	  genom	  en	  intervjustudie	  identifierat	  165	  barriärer	  som	  
försvårar	  övergången	  från	  en	  linjär	  till	  en	  cirkulär	  affärsmodell.	  De	  barriärer	  som	  anses	  
vara	  viktigast	  i	  denna	  process	  är:	  

• Teknologiska:	  barriärer	  kopplat	  till	  specifika	  tekniker	  (eg.	  materialåtervinning)	  
och	  processer	  (eg.	  produktdesign)	  hindrar	  företag	  att	  fullt	  ut	  ställa	  om	  till	  
konceptet.	  Produkters	  komplexitet,	  dvs.	  sammansättningen	  av	  olika	  material	  
tillsammans	  med	  bristen	  på	  kunskap	  om	  materialåtervinning	  försvårar	  
möjligheten	  till	  att	  ersätta	  material	  med	  andra	  utan	  att	  äventyra	  kvaliteten	  hos	  
den	  slutgiltiga	  produkten	  (Nguyen	  et	  al.	  2014).	  

• Juridiska:	  internationella	  skillnader	  och	  ofta	  föråldrade	  regler/lagar	  kan	  
oavsiktligt	  skapa	  barriärer.	  	  	  	  

• Ekonomiska:	  behovet	  av	  en	  omorganisering	  av	  processer,	  anskaffningen	  av	  nya	  
tekniker	  och	  utbildning	  av	  anställda	  genererar	  kostnader	  och	  risker	  som	  hindrar	  
företagen	  att	  anta	  en	  cirkulär	  ekonomi.	  Producenter	  och	  konsumenters	  inlåsning	  
i	  dagens	  linjära	  marknadssystem	  försvårar	  en	  förändring	  (Moreno	  et	  al.	  2014)	  

• Avsaknaden	  av	  statligt	  stöd:	  försvårar	  för	  företag	  att	  ställa	  om	  till	  en	  cirkulär	  
affärsmodell.	  

	  
Vad	  ska	  då	  möjliggöra	  en	  övergång	  till	  en	  cirkulär	  ekonomi?	  De	  allt	  högre	  priserna	  på	  
råmaterial	  tillsammans	  med	  teknologiska	  framsteg	  ses	  som	  två	  av	  drivkrafterna	  till	  en	  
implementering	  av	  cirkulära	  affärsmodeller	  (World	  Economic	  Forum	  2014).	  Även	  
regeringar	  anses	  ha	  en	  betydande	  roll	  i	  detta	  förändringsarbete	  eftersom	  dagens	  
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industrier	  till	  en	  hög	  grad	  drivs	  av	  statlig	  lagstiftning	  när	  det	  kommer	  till	  miljöfrågor	  
(Williander	  &	  Styhre	  2006;	  World	  Economic	  Forum	  2014).	  Utan	  en	  efterfrågan	  från	  
kunderna	  är	  det	  dock	  svårt	  att	  möjliggöra	  en	  produktionsomställning.	  Förändrade	  
konsumtionsmönster,	  där	  fler	  väljer	  miljövänliga	  produkter	  är	  en	  viktig	  faktor	  som	  
anses	  kunna	  stödja	  övergången	  till	  en	  cirkulär	  ekonomi.	  	  	  

4. Metod	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  metoden	  för	  insamling	  av	  empiri,	  val	  av	  respondenter	  och	  
analysmetod	  beskrivas	  och	  motiveras.	  	  
	  
Det	  finns	  flera	  olika	  metoder	  för	  att	  undersöka	  och	  mäta	  potentialen	  för	  en	  cirkulär	  
affärsmodell	  inom	  möbelindustrin.	  Syftet	  med	  undersökningen	  och	  de	  aktuella	  
frågeställningarna	  är	  avgörande	  för	  valet	  om	  en	  kvantitativ	  eller	  kvalitativ	  studie	  är	  
mest	  lämplig	  (Ejlertsson	  2014).	  I	  denna	  studie	  valde	  jag	  att	  genomföra	  en	  
enkätundersökning	  eftersom	  kvantitativa	  metoder	  i	  form	  av	  frågeformulär	  lämpar	  sig	  
bäst	  för	  att	  mäta	  ”på	  bredden”	  och	  därmed	  uppskatta	  hur	  utbredda	  
värderingar/attityder	  är	  hos	  olika	  organisationer	  (Eliasson	  2006).	  	  

4.1. Insamling	  av	  empiri	  

I	  studien	  genomfördes	  insamlingen	  av	  data	  genom	  en	  webbaserad	  enkät	  som	  togs	  fram	  i	  
Microsoft	  Word	  och	  lämnades	  ut	  som	  bilaga	  till	  ett	  e-‐brev.	  	  Postenkäter	  är	  dock	  den	  
vanligaste	  distributionsformen	  vid	  enkätundersökningar,	  men	  till	  följd	  av	  tidsbrist	  (eg.	  
studien	  genomförs	  under	  8	  veckor)	  valdes	  den	  webbaserade	  enkäten	  som	  
distributionsform.	  Det	  finns	  dock	  tydliga	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  respektive	  
distributionsform.	  Enligt	  Ejlertsson	  (2014)	  är	  exempelvis	  svarsfrekvensen	  generellt	  
lägre	  vid	  enkäter	  som	  distribuerats	  via	  mejl,	  vilket	  troligtvis	  orsakas	  av	  mängden	  mejl	  
och	  övrig	  ovidkommande	  information	  i	  människors	  mejllådor	  som	  försvårar	  
möjligheten	  till	  uppmärksamhet	  för	  den	  egna	  enkäten.	  	  	  

4.2. Val	  av	  respondenter	  

Vid	  valet	  av	  respondenter	  (eg.	  organisationer)	  utgick	  jag	  från	  företaget	  NC	  Inclusive	  
Design	  kundregister	  bestående	  av	  39	  slutkunder	  från	  perioden	  maj	  till	  augusti	  2014.	  En	  
kontrollgrupp	  på	  10	  organisationer	  (kommuner	  och	  landsting/regioner)	  valdes	  också	  ut	  
för	  att	  möjligtvis	  kunna	  urskilja	  samband	  eller	  olikheter	  mellan	  organisationerna.	  Detta	  
beror	  på	  att	  en	  del	  organisationer	  som	  själva	  valt	  att	  upphandla	  möbler	  från	  ett	  företag	  
som	  marknadsför	  sig	  som	  miljövänliga	  kan	  vara	  mer	  positivt	  inställda	  till	  en	  
affärsmodell	  baserad	  på	  en	  cirkulär	  ekonomi.	   	  

4.3. Kontakt	  med	  respondenter	  

Kontakten	  med	  respondenter	  sköttes	  i	  första	  hand	  via	  mejl.	  Efter	  att	  enkäten	  och	  
medföljande	  följebrev	  (se	  Bilaga	  2)	  skickats	  ut	  till	  respondenterna	  tilldelades	  de	  åtta	  
arbetsdagar	  för	  att	  återkoppla	  till	  mig	  med	  ett	  svar	  på	  enkäten.	  När	  två	  arbetsdagar	  av	  
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den	  tilldelade	  tiden	  återstod	  skickades	  en	  påminnelse	  ut	  till	  de	  som	  ännu	  inte	  svarat	  på	  
undersökningen.	  Efter	  sista	  svarsdatumet	  hade	  23	  av	  39	  (59	  %)	  tillfrågade	  
respondenter	  samt	  1	  av	  10	  (10	  %)	  från	  kontrollgruppen	  återkopplat	  med	  ett	  svar.	  Ett	  
sista	  försök	  för	  att	  få	  in	  fler	  svar	  genomfördes	  en	  kort	  tid	  därefter	  genom	  att	  ringa	  runt	  
till	  respondenter	  som	  inte	  svarat	  på	  enkäten	  för	  att	  uppmärksamma	  den	  betydelse	  deras	  
svar	  har	  för	  studien.	  Detta	  medförde	  en	  ökad	  svarsfrekvens	  från	  kontrollgruppen,	  från	  1	  
till	  4	  svarande.	  Ingen	  ökning	  skedde	  dock	  i	  huvudgruppen,	  där	  tidsbrist,	  men	  även	  
mängden	  av	  enkäter	  från	  andra	  aktörer	  sågs	  som	  den	  främsta	  anledningen	  till	  att	  inte	  
delta	  i	  enkätundersökningen.	  	  

4.4. Enkätens	  utformning	  

För	  att	  kunna	  utforma	  ett	  bra	  frågeformulär	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  täcka	  in	  ämnet	  så	  
fullständigt	  och	  systematiskt	  som	  möjligt	  för	  att	  uppnå	  en	  tydlig	  struktur	  (Eliasson	  
2006).	  Detta	  kräver	  att	  tid	  ges	  till	  förberedelsen	  av	  undersökningen	  eftersom	  denna	  
metod	  är	  betydligt	  svårare	  att	  komplettera	  i	  efterhand.	  En	  stor	  del	  av	  tiden	  gick	  därför	  åt	  
till	  förarbetet	  med	  studien,	  för	  att	  kunna	  täcka	  in	  dess	  syfte	  utifrån	  formuleringen	  av	  
frågorna.	  	  
	  
Frågekonstruktionen	  är	  viktig	  eftersom	  man	  behöver	  vara	  medveten	  om	  vilka	  
möjligheter	  som	  finns	  att	  tolka	  i	  enkätsvaren	  (Ejlertsson	  2014).	  Ett	  stort	  fokus	  lades	  på	  
utformningen	  av	  svarsalternativen	  av	  den	  anledningen	  att	  tolkningen	  av	  svaren	  inte	  kan	  
gå	  längre	  än	  vad	  svarsalternativen	  medger.	  Därför	  användes	  modellen	  contingent	  
ranking,	  vilket	  innebär	  att	  respondenten	  rangordnar	  en	  uppsättning	  av	  alternativ	  som	  i	  
sin	  tur	  karaktäriseras	  av	  ett	  antal	  attribut	  (Hanley	  et	  al.	  2001).	  De	  två	  första	  frågorna	  i	  
enkäten	  baserades	  på	  två	  olika	  scenarier	  med	  tre	  svarsalternativ	  som	  respondenten	  
sedan	  fick	  rangordna,	  från	  det	  mest	  fördelaktiga	  till	  det	  minst	  fördelaktiga	  (se	  Bilaga	  1).	  
Enligt	  Ejlertsson	  (2014)	  kan	  det	  uppstå	  problem	  vid	  användningen	  av	  
rangordningsfrågor	  eftersom	  inte	  alla	  respondenter	  klarar	  av	  att	  göra	  en	  rangordning	  på	  
ett	  sådant	  sätt	  som	  frågekonstruktören	  tänkt	  sig.	  Något	  som	  i	  sin	  tur	  riskerar	  att	  
försvåra	  sammanställningen/analysen	  av	  materialet.	  	  
	  
Fråga	  1	  och	  2	  (dvs.	  scenario	  1	  och	  2)	  i	  frågeformuläret	  bygger	  på	  teorin	  om	  cirkulär	  
ekonomi,	  där	  företag	  ska	  ta	  ett	  större	  ansvar	  för	  sina	  produkter/varor	  genom	  att	  hyra	  ut	  
möbler	  istället	  för	  dagens	  försäljning.	  För	  att	  denna	  affärsmodell	  ska	  fungera	  i	  praktiken	  
behöver	  det	  dock	  finnas	  en	  efterfrågan	  från	  kunderna,	  annars	  kommer	  vi	  inte	  ha	  någon	  
satsning	  och	  därmed	  kommer	  ingen	  förändring	  av	  dagens	  system	  att	  ske.	  
Svarsalternativ	  1	  för	  både	  fråga	  1	  och	  2	  är	  ett	  ”Business	  as	  usual”-‐scenario,	  där	  inga	  
förändringar	  sker	  från	  dagens	  affärsmodell.	  Svarsalternativen	  2	  och	  3	  är	  dock	  varianter	  
på	  affärsmodeller,	  där	  företagen	  får	  ta	  ett	  större	  ansvar	  för	  sina	  produkter	  genom	  hela	  
dess	  livslängd.	  I	  fråga	  8	  fick	  respondenten	  återigen	  tycka	  till	  i	  textform	  angående	  
möjligheten	  att	  hyra	  möbler	  istället	  för	  att	  inneha	  äganderätten.	  	  	  
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Dessa	  frågor	  följdes	  av	  ett	  flertal	  generella	  frågor	  kring	  vad	  organisationer	  anser	  som	  
viktigt	  vid	  upphandling	  av	  möbler	  och	  vad	  som	  vanligen	  styr	  upphandlingen	  av	  nya	  
möbler.	  Organisationernas	  rådande	  hantering	  kring	  utbytet	  av	  möblerna	  kan	  precis	  som	  
frågorna	  1	  och	  2,	  ses	  som	  en	  central	  fråga	  eftersom	  återanvändning	  och	  
materialåtervinning	  är	  en	  central	  del	  i	  cirkulär	  ekonomi.	  För	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  
organisationernas	  syn	  på	  miljön	  ställdes	  en	  bakgrundsfråga	  gällande	  hur	  högt	  de	  
prioriterar	  hushållningen	  med	  naturresurser.	  Enkäten	  avslutades	  sedan	  med	  två	  
ytterliggare	  bakgrundsfrågor	  för	  att	  ge	  information	  om	  respondentens	  inflytande	  vid	  
upphandling	  av	  möbler.	  	  
	  
Vid	  frågeformuleringen	  har	  jag	  medvetet	  försökt	  att	  undvika	  att	  ställa	  ledande	  frågor.	  
Frågorna	  har	  därför	  formulerats	  så	  neutralt	  som	  möjligt,	  annars	  finns	  det	  en	  uppenbar	  
risk	  att	  respondenten	  tenderar	  att	  instämma	  i	  det	  som	  antyds	  i	  själva	  frågan	  (Ejlertsson	  
2014).	  Även	  ordvalet	  i	  frågeformuleringen	  anpassades	  efter	  undersökningens	  målgrupp	  
eftersom	  respondenterna	  i	  denna	  undersökning	  har	  varit	  och/eller	  är	  i	  kontakt	  med	  
olika	  begrepp	  tillhörande	  ämnesområdet	  miljö	  i	  sitt	  arbete.	  	  Jag	  anser	  därför	  inte	  att	  
ordvalen	  försvårat	  för	  förståelsen	  av	  frågorna.	  	  

4.5. Etiskt	  ställningstagande	  	  

I	  Vetenskapsrådets5	  rapport	  God	  forskningssed	  från	  2011	  skriver	  man	  om	  de	  olika	  
uppförandekraven	  som	  ställs	  på	  en	  forskare	  i	  dagens	  samhälle.	  Kraven	  har	  en	  tydlig	  
förankring	  i	  samhällets	  vanliga	  etiska	  normer	  och	  värderingar.	  Två	  av	  de	  mer	  allmänna	  
reglerna	  är;	  ”Du	  ska	  tala	  sanning	  om	  din	  forskning”	  och	  ”Du	  ska	  öppet	  redovisa	  
kommersiella	  intressen	  och	  andra	  bindningar”.	  Samarbetet	  med	  företaget	  NC	  Inclusive	  
Design	  och	  syftet	  med	  studien	  redovisades	  därför	  i	  det	  följebrev	  som	  vidarebefordrades	  
tillsammans	  med	  enkäten	  till	  samtliga	  respondenter	  i	  undersökningen	  (se	  Bilaga	  2).	  	  
	  
I	  samma	  rapport	  betonas	  skyddet	  av	  medverkandes	  identitet	  (anonymisering6)	  som	  en	  
central	  del	  i	  enkät-‐	  och	  intervjustudier.	  Dock	  anses	  det	  att	  detta	  krav	  kan	  tillgodoses	  
genom	  användningen	  av	  kodnycklar	  och	  genom	  att	  svaren	  maskeras	  och	  anonymiseras.	  
Av	  denna	  anledning	  kommer	  inte	  respondenternas	  namn	  skrivas	  ut	  i	  uppsatsen,	  utan	  
organisationernas	  namn	  (exempelvis	  landstinget	  i	  xxx,	  osv.)	  kan	  komma	  att	  användas	  i	  
analysen/diskussionen	  för	  att	  förtydliga	  sambandet	  mellan	  den	  interna	  synen	  på	  miljön	  
och	  svaret	  som	  givits	  i	  enkäten.	  Dessa	  intentioner	  tydliggjordes	  i	  följebrevet.	  	  	  	  	  

4.6. Sammanställning	  och	  analys	  av	  material	  	  

Den insamlade datan sammanställdes utifrån gruppindelningen: landsting/regioner (5/10 
besvarade enkäter), kommuner (15/24 besvarade enkäter), myndigheter (3/5 besvarade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Myndighet	  under	  Utbildningsdepartementet	  som	  har	  en	  ledande	  roll	  i	  att	  utveckla	  svensk	  
forskning	  och	  därmed	  bidra	  till	  samhällets	  utveckling	  (Vetenskapsrådet	  2014).	  	  	  
6	  Förutsätter	  att	  kopplingen	  mellan	  prover	  eller	  svar	  på	  en	  enkät	  och	  en	  bestämd	  individ	  har	  
eliminerats	  så	  att	  obehöriga	  inte	  kan	  återupprätta	  den	  (Vetenskapsrådet	  2011).	  	  
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enkäter) och kontrollgrupp (4/10 besvarade enkäter) i ett Microsoft Excel-ark. För varje 
ikryssad ruta gavs 1 poäng, vilket sedan användes för att ta fram ett resultat i procent. För 
analys av materialet användes diagram och tabeller. En del av frågorna från 
enkätundersökningen kommer inte att analyseras ingående i denna uppsats, men en fullständig 
sammanställning av resultatet går att urskilja i bilaga 3. 

4.7. Validitet	  och	  reliabilitet	  

Vid en genomförd enkätundersökning uppstår vanligtvis frågan huruvida resultaten är 
korrekta, alltså om de med tillräcklig säkerhet mäter en viss variabel (Ejlertsson	  2014).	  
Denna	  osäkerhet	  kan	  ha	  orsakats	  av	  att	  vissa	  frågor	  ställts	  på	  fel	  sätt,	  om	  formuläret	  
lämnats	  ut	  till	  fel	  personer	  eller	  om	  många	  avstått	  från	  att	  besvara	  enkäten.	  För	  att	  
undersöka	  säkerheten	  i	  olika	  slags	  studier	  används	  begreppen	  validitet	  (eg.	  frågans	  
förmåga	  att	  mäta	  det	  den	  avser	  att	  mäta)	  och	  reliabilitet	  (eg.	  huruvida	  upprepade	  
mätningar	  ger	  samma	  resultat).	  	  
	  
Enligt	  Ejlertsson	  (2014)	  ska	  en	  enkätfråga	  med	  en	  hög	  validitet	  ha	  inget	  eller	  litet	  
systematiskt	  fel,	  medan	  en	  hög	  reliabilitet	  kräver	  att	  det	  slumpmässiga	  felet	  är	  litet.	  Det	  
är	  samtidigt	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  det	  inte	  är	  vissa	  frågor	  i	  sig	  som	  valideras,	  utan	  
frågorna	  i	  relation	  till	  syftet	  med	  respektive	  fråga.	  För	  att	  studiens	  resultat	  ska	  ges	  en	  
hög	  validitet	  har	  jag	  valt	  att	  förankra	  enkätfrågorna	  (förutom	  bakgrundsfrågorna)	  i	  
teorin	  om	  cirkulär	  ekonomi.	  Frågeformuleringen	  ska	  alltså	  i	  så	  stor	  grad	  som	  möjligt	  
kunna	  betraktas	  som	  en	  mätning	  av	  den	  teoretiska	  kunskapsbasen	  (eg.	  
begreppsvaliditet).	  	  
	  
Enkätundersökningens	  innehållsvaliditet7	  kan	  även	  den	  ses	  som	  hög.	  För	  studiens	  
svarsbenägenhet	  är	  det	  viktigt	  med	  en	  hög	  face	  validity	  (kräver	  ingen	  egentlig	  kunskap	  
om	  teorin	  bakom	  frågorna)	  eftersom	  det	  kan	  påverka	  en	  respondents	  motivation	  att	  
besvara	  frågorna	  på	  ett	  seriöst	  sätt	  (Ejlertsson	  2014).	  Begreppet	  ”cirkulär	  ekonomi”	  har	  
därför	  inte	  använts	  i	  enkätens	  frågeformulering	  eftersom	  teorin	  inte	  är	  väletablerad	  hos	  
den	  breda	  massan.	  
	  
Reliabiliteten	  speglar	  tillförlitligheten,	  vilket	  innebär	  att	  svaren	  ska	  vara	  detsamma	  
oberoende	  av	  vem	  som	  genomför	  undersökningen	  eller	  i	  vilket	  sammanhang	  den	  
genomförs	  (Ejlertsson	  2014).	  Därför	  är	  det	  viktigt	  med	  bra	  konstruerade	  frågor	  för	  att	  
det	  ska	  bli	  en	  så	  liten	  slumpvariation	  i	  svaren	  som	  möjligt.	  Detta	  ger	  en	  hög	  reliabilitet	  
eftersom	  upprepade	  mätningar	  av	  samma	  verklighet	  ger	  samma	  resultat.	  En	  av	  de	  mest	  
använda	  metoderna	  för	  att	  kontrollera	  reliabiliteten	  vid	  enkätundersökningar	  är	  test-‐
retestmetoden,	  där	  respondenterna	  återigen	  får	  besvara	  frågorna	  efter	  en	  kort	  tid.	  En	  
reliabilitetsundersökning	  är	  därmed	  en	  tidskrävande	  process	  som	  inte	  kommer	  att	  
täckas	  in	  i	  studien	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Består	  egentligen	  av	  två	  närliggande	  men	  ändå	  olika	  validitetsbegrepp,	  content	  validity	  och	  
face	  validity	  (Ejlertsson	  2014).	  
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4.8. Metoddiskussion	  	  

Kvantitativa	  metoder	  bygger	  på	  samma	  sätt	  som	  kvalitativa	  metoder	  på	  förutsättningar	  
som	  rör	  värderingar	  och	  kunskaper	  (Holme	  &	  Solvang	  1997).	  Detta	  betyder	  att	  ett	  
undersökningsresultat	  inte	  är	  det	  samma	  som	  verkligheten,	  utan	  det	  är	  bara	  en	  bild	  av	  
vissa	  aspekter	  hos	  det	  fenomen	  som	  undersöks.	  I	  en	  enkätundersökning	  är	  det	  betydligt	  
svårare	  att	  avgöra	  om	  en	  respondents	  svar	  bygger	  på	  kunskap	  eller	  värdering.	  Det	  är	  
även	  svårt	  att	  avgöra	  om	  respondenten	  har	  förstått	  hela	  innebörden	  i	  de	  frågor	  som	  
ställs.	  	  
	  
I	  kvantitativa	  studier	  som	  enkätundersökningar	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  få	  så	  många	  svar	  
som	  möjligt	  eftersom	  man	  vill	  kunna	  uttala	  sig	  om	  hur	  utbredda	  olika	  förhållanden	  och	  
attityder	  är	  bland	  de	  tillfrågade.	  Alltså	  innebär	  detta	  att	  ju	  färre	  som	  svarar,	  desto	  större	  
är	  risken	  att	  undersökningen	  inte	  ger	  ett	  rättvisande	  resultat	  vilket	  medför	  felaktiga	  
generaliseringar	  (Eliasson	  2006).	  Till	  följd	  av	  detta	  lades	  extra	  tid	  ner	  på	  detta	  moment,	  
vilket	  gav	  en	  total	  svarsfrekvens	  på	  55	  %	  med	  kontrollgruppen	  inräknad.	  	  	  	  
	  
Det	  finns	  även	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  insamling	  av	  data	  via	  enkätundersökningar.	  En	  av	  
fördelarna	  är	  att	  respondenten	  själv	  kan	  välja	  när	  han	  eller	  hon	  vill	  fylla	  i	  
frågeformuläret	  eftersom	  det	  finns	  till	  hands	  när	  det	  passar	  den	  tillfrågade	  (Eliasson	  
2006).	  Trots	  detta	  brukar	  enkätundersökningar	  få	  färre	  svar	  jämfört	  med	  
intervjuundersökningar	  och	  möjligtvis	  kan	  detta	  bero	  på	  att	  den	  direkta	  mänskliga	  
kontakten	  som	  regel	  saknas	  vid	  enkätundersökningar.	  Att	  antalet	  besvarade	  enkäter	  
ökade	  i	  studien	  efter	  telefonkontakt	  kan	  vara	  ett	  bevis	  på	  att	  det	  finns	  ett	  samband	  
mellan	  mänsklig	  direktkontakt	  och	  benägenheten	  att	  svara	  på	  olika	  typer	  av	  
undersökningar.	  	  	  

5. Analys	  	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  analysen	  av	  insamlad	  data	  att	  redovisas	  i	  form	  av	  tabell	  och	  
diagram.	  	  
	  
Organisationerna	  har	  utifrån	  olika	  frågor	  tagit	  ställning	  till	  vad	  man	  anser	  om	  
potentialen	  och	  därmed	  även	  efterfrågan	  av	  cirkulära	  affärsmodeller.	  I	  teorin	  anses	  
möbelbranschen	  ha	  en	  stor	  potential	  för	  en	  sådan	  omställning.	  Det	  finns	  dock	  inte	  lika	  
stor	  kunskap	  om	  hur	  en	  sådan	  efterfrågan	  ser	  ut	  i	  praktiken	  inom	  exempelvis	  den	  
offentliga	  sektorn.	  	  
	  
Utifrån	  två	  olika	  scenarier	  har	  organisationerna	  givits	  möjligheten	  till	  att	  rangordna	  
vilka	  tre	  svarsalternativ	  från	  1	  till	  3	  de	  skulle	  välja,	  från	  det	  mest	  fördelaktiga	  till	  det	  
minst	  fördelaktiga	  (se	  tabell	  1	  och	  2	  samt	  figur	  1	  och	  2).	  Organisationerna	  har	  tagit	  
ställning	  till	  vad	  de	  anser	  är	  viktigt	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  (se	  tabell	  3)	  och	  vad	  
det	  är	  som	  vanligtvis	  styr	  denna	  verksamhet	  (se	  figur	  3).	  Även	  frågor	  kring	  hur	  ofta	  nya	  
möbler	  upphandlas	  (se	  figur	  4)	  och	  vad	  som	  gjordes	  med	  de	  gamla	  möblerna	  vid	  senaste	  
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utbytet	  (se	  figur	  5)	  besvarades.	  I	  slutändan	  ska	  många	  olika	  avvägningar	  och	  beslut	  
fattas	  under	  en	  upphandling	  och	  därför	  har	  organisationerna	  fått	  ta	  ställning	  till	  hur	  
högt	  de	  prioriterar	  hushållningen	  med	  naturresurser	  (se	  figur	  6).	  	  	  

5.1. Scenario	  1	  

I	  det	  första	  scenariot:	  ”Organisationen	  står	  inför	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  till	  
gemensamma	  utrymmen	  (bord,	  stolar,	  soffor	  och/eller	  fåtöljer)”,	  har	  organisationerna	  
tagit	  ställning	  till	  tre	  olika	  alternativ:	  

• Köpa:	  inköp	  av	  nya	  möbler	  hanteras	  som	  tidigare	  vilket	  innebär	  att	  ni	  står	  som	  
ägare	  av	  möblerna.	  

• Hyrköp:	  de	  nya	  möblerna	  ingår	  i	  ett	  hyrköp,	  dvs.	  det	  går	  att	  köpa	  loss	  möblerna	  
efter	  avtalad	  hyresperiod.	  

• Hyra:	  de	  nya	  möblerna	  hyrs	  under	  en	  avtalad	  period	  (t.ex.	  5-‐10	  år)	  med	  en	  
fastsatt	  kostnad/avgift.	  

	  
Observera	  att	  ett	  fåtal	  organisationer	  har	  gjort	  ett	  första-‐	  och	  två	  tredjehandsval,	  istället	  
för	  ett	  val	  för	  respektive	  svarsalternativ.	  
	  
Tabell	  1	  visar	  att	  majoriteten	  oberoende	  organisation	  ser	  ”köp”	  som	  förstahandsval.	  För	  
landsting/regioner	  kan	  även	  hyrköp	  vara	  ett	  förstahandsalternativ,	  men	  i	  övrigt	  finns	  
det	  en	  mycket	  låg	  efterfrågan	  för	  både	  ”hyrköp”	  och	  ”hyrning”	  av	  möbler.	  	  	  	  
	  
	  Tabell	  1.	  Landsting/regioners,	  kommuners,	  myndigheters	  och	  kontrollgruppens	  ställningstagande	  till	  
hur	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  bör	  hanteras.	  

	   Förstahandsval	   Andrahandsval	   Tredjehandsval	  
Landsting/regioner	   -‐	   -‐	   -‐	  
Köpa	   80	  %	   20	  %	   -‐	  
Hyrköp	   20	  %	   60	  %	   -‐	  
Hyra	   -‐	   -‐	   80	  %	  
Kommuner	   -‐	   -‐	   -‐	  
Köpa	   100	  %	   -‐	   -‐	  
Hyrköp	   -‐	   40	  %	   60	  %	  
Hyra	   -‐	   27	  %	   73	  %	  
Myndigheter	   -‐	   -‐	   -‐	  
Köpa	   100	  %	   -‐	   -‐	  
Hyrköp	   -‐	   67	  %	   33	  %	  
Hyra	   -‐	   33	  %	   67	  %	  
Kontrollgrupp	   -‐	   -‐	   -‐	  
Köpa	   100	  %	   -‐	   -‐	  
Hyrköp	   -‐	   100	  %	   -‐	  
Hyra	   -‐	   -‐	   100	  %	  
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Figur	  1	  visar	  att	  organisationerna	  totalt	  sätt	  ser	  ”köp”	  som	  nr	  1=förstahandsval	  (96	  %),	  
”hyrköp”	  som	  nr	  2=andrahandsval	  (58	  %)	  och	  ”Hyrning”	  som	  nr	  3=tredjehandsval	  (77	  
%).	  4	  %	  av	  organisationerna	  ser	  även	  ”hyrköp”	  som	  ett	  förstahandsval,	  medan	  19	  %	  och	  
4	  %	  ser	  ”hyrning”	  respektive	  ”köp”	  som	  ett	  potentiellt	  andrahandsval.	  Avslutningsvis	  ser	  
35	  %	  ”hyrköp”	  som	  ett	  tredjehandsval.	  	  
	  

	  
Fig.	  1.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  hur	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  bör	  hanteras.	  
	  

5.2. Scenario	  2	  

I	  det	  andra	  scenariot:	  ”Efter	  y	  antal	  år	  är	  det	  dags	  att	  byta	  ut	  möblerna	  som	  köpts	  in	  från	  
företag	  x”,	  har	  organisationerna	  tagit	  ställning	  till	  tre	  olika	  alternativ:	  

• Ägarens	  ansvar:	  ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  ansvarar	  för	  att	  de	  återanvänds,	  
återvinns,	  etc.	  oberoende	  av	  kvalité.	  

• Erhållen	  rabatt:	  ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  återlämnar	  dem	  till	  företag	  x	  för	  att	  få	  
rabatt	  på	  möbler	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler.	  

• Skänks	  bort:	  ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  skänker	  dem	  till	  en	  ideell	  organisation	  (ex.	  
Myrorna)	  för	  återanvändning.	  	  

	  
Observera	  att	  ett	  fåtal	  organisationer	  har	  gjort	  ett	  första-‐	  och	  två	  tredjehandsval,	  istället	  
för	  ett	  val	  för	  respektive	  svarsalternativ.	  
	  
Tabell	  2	  visar	  att	  majoriteten	  anser	  att	  det	  är	  ägaren	  som	  bör	  ansvara	  för	  hur	  
hanteringen	  av	  gamle	  möbler	  sköts,	  men	  för	  landsting/regioner,	  kommuner	  och	  
myndigheter	  kan	  även	  en	  erhållen	  rabatt	  vid	  återlämning	  av	  möbler	  ses	  som	  
förstahandsval.	  Att	  möblerna	  skänks	  bort	  till	  en	  ideell	  organisation	  ses	  av	  samtliga	  som	  
andrahandsvalet.	  
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Tabell	  2.	  Landsting/regioners,	  kommuners,	  myndigheters	  och	  kontrollgruppens	  ställningstagande	  till	  hur	  
hanteringen	  av	  gamla	  möbler	  som	  ska	  återvinnas,	  återanvändas,	  etc.	  

	   Förstahandsval	   Andrahandsval	   Tredjehandsval	  
Landsting/regioner	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ägarens ansvar	   80	  %	   20	  %	   -‐	  
Erhållen rabatt	   20	  %	   -‐	   60	  %	  
Skänks bort	   -‐	   40	  %	   20	  %	  
Kommuner	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ägarens ansvar	   67	  %	   20	  %	   13	  %	  
Erhållen rabatt	   20	  %	   7	  %	   60	  %	  
Skänks bort	   -‐	   87	  %	   7	  %	  
Myndigheter	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ägarens ansvar	   67	  %	   -‐	   33	  %	  
Erhållen rabatt	   33	  %	   33	  %	   33	  %	  
Skänks bort	   -‐	   67	  %	   33	  %	  
Kontrollgrupp	   -‐	   -‐	   -‐	  
Ägarens ansvar	   100	  %	   -‐	   -‐	  
Erhållen rabatt	   -‐	   25	  %	   75	  %	  
Skänks bort	   -‐	   75	  %	   25	  %	  
	  
Figur	  2	  visar	  att	  organisationerna	  totalt	  sätt	  anser	  att	  det	  i	  förstahand	  (74	  %)	  är	  ägaren	  
som	  bör	  ansvara	  för	  återvinning,	  etc.	  Att	  möblerna	  skänks	  till	  en	  ideell	  organisation	  ses	  
som	  nr	  2=andrahandsval	  (77	  %)	  och	  en	  erhållen	  rabatt	  vid	  återlämning	  ses	  som	  nr	  
3=tredjehandsval	  (63	  %).	  	  
	  

	  
Fig.	  2.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  hur	  hanteringen	  av	  gamla	  möbler	  som	  ska	  återvinnas,	  
återanvändas,	  etc.	  

0%	  

20%	  

40%	  

60%	  

80%	  

1	   2	   3	  

Ägaren	  ansvarar	  för	  
återvinning,	  etc.	  

Erhållen	  rabatt	  vid	  
återlämning	  till	  företag	  

Skänks	  till	  ideell	  org.	  



	  
18	  

5.3. Prioriteringar	  vid	  offentlig	  upphandling	  

Tabell	  3	  visar	  att	  en	  majoritet	  av	  organisationerna	  ser	  kvalitet	  (63	  %)	  och	  funktionalitet	  
(74	  %)	  som	  viktiga	  faktorer	  vid	  upphandling	  av	  möbler.	  	  Design	  ses	  inte	  som	  like	  viktigt,	  
medan	  pris,	  miljövänlighet	  och	  socialt	  ansvar/etisk	  produktion	  ses	  som	  viktigare	  
faktorer.	  
	  
Tabell	  3.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  faktorer	  som	  anses	  viktiga	  vid	  upphandling.	  
	   Kvalitet	   Design	   Funktionalitet	   Pris	   Miljövänlighet	  

(miljömärkningar:	  
FSC,	  etc.)	  

Socialt	  
ansvar/etisk	  
produktion	  

1	  =	  viktigt	   63	  %	   4	  %	   74	  %	   41	  %	   48	  %	   44	  %	  
2	   15	  %	   25	  %	   7	  %	   30	  %	   26	  %	   15	  %	  
3	   -‐	   29	  %	   -‐	   19	  %	   11	  %	   22	  %	  
4	   11	  %	   21	  %	   -‐	   -‐	   4	  %	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   8	  %	   11	  %	   4	  %	   4	  %	   11	  %	  

Ej	  svarat	   11	  %	   13	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	  
	  
Figur	  3	  visar	  att	  40	  %	  av	  organisationerna	  totalt	  sätt	  ser	  möblernas	  dåliga	  skick	  (dåligt	  
ytskikt,	  produkten	  håller	  inte	  ihop/trasig,	  utslitet	  tyg	  och/eller	  nedsutten	  stoppning)	  
som	  största	  anledningen	  till	  ny	  upphandling.	  Att	  tidigare	  möbler	  inte	  är	  rätt	  anpassade	  
anses	  av	  37	  %	  som	  anledningen	  bakom	  upphandlingen,	  medan	  endast	  2	  %	  ser	  
modernisering/designen	  som	  en	  styrande	  faktor.	  21	  %	  av	  organisationerna	  ser	  övrigt	  
(”Ramavtalen	  får	  inte	  vara	  längre	  än	  4	  år”,	  ”Tilldelad	  budget	  styr	  när	  ny	  upphandling	  
sker”,	  ”Flyttar,	  dvs.	  uppstart	  av	  ny	  produktion”)	  som	  orsaken	  bakom	  en	  ny	  upphandling.	  	  
	  

	  
Fig.	  3.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  vad	  som	  vanligtvis	  styr	  upphandlingen	  av	  nya	  möbler.	  
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bord,	  etc.)	  

Övrigt	  (se	  kommentar)	  
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5.4. Utbyte	  av	  möbler:	  tid	  och	  hantering	  

Figur	  4	  visar	  att	  majoriteten	  av	  organisationerna	  upphandlar	  nya	  möbler	  efter	  mer	  än	  
10	  år	  (51	  %).	  Bland	  kommuner	  och	  myndigheter	  sker	  vanligtvis	  en	  ny	  upphandling	  efter	  
10-‐15	  år	  (41	  %	  respektive	  67	  %).	  För	  landsting/regioner	  är	  det	  vanligtvis	  efter	  15-‐20	  år	  
(40	  %)	  en	  ny	  upphandling	  sker	  och	  för	  kontrollgruppen	  sker	  det	  efter	  0-‐5	  år	  (50	  %).	  
	  

	  
Fig.	  4.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  efter	  hur	  många	  år	  en	  ny	  upphandling	  av	  möbler	  vanligtvis	  
sker.	  
	  
Figur	  5	  visar	  att	  50	  %	  av	  organisationerna	  fortfarande	  använder	  de	  äldre	  möblerna	  på	  
en	  annan	  plats	  inom	  organisationen	  vid	  ett	  utbyte.	  Att	  möblerna	  slängs	  är	  med	  små	  
marginaler	  vanligare	  än	  att	  de	  skänks	  till	  en	  ideell	  organisation	  (21	  %	  respektive	  19	  %).	  
5	  %	  av	  organisationerna	  ser	  övrigt	  (”Egen	  restaurering”,	  ”Möbler	  byts	  ut	  löpande	  under	  
avtalsperioden	  till	  följd	  av	  förändringar	  i	  verksamheten	  och	  nybyggnation”)	  som	  en	  
faktor	  som	  styr	  vad	  som	  görs	  med	  möblerna	  vid	  ett	  utbyte.	  	  	  	  
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Fig.	  5.	  Organisationernas	  ställningstagande	  till	  vad	  som	  gjordes	  med	  de	  äldre	  möblerna	  vid	  det	  senaste	  
utbytet	  av	  dessa.	  	  
	  

5.5. Organisationernas	  syn	  på	  hushållning	  med	  naturresurser	  

Figur	  6	  visar	  att	  33	  %	  ser	  denna	  hushållning	  som	  en	  viktig	  del	  i	  deras	  arbete,	  medan	  4	  %	  
ser	  det	  som	  mindre	  viktigt.	  Totalt	  sätt	  har	  7	  %	  inte	  tagit	  ställning	  i	  frågan.	  	  	  
	  

	  
Fig.	  6.	  Organisationernas	  syn	  på	  hushållning	  med	  naturresurser.	  	  
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6. Diskussion	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  en	  diskussion	  att	  hållas	  utifrån	  det	  analyserade	  materialet	  och	  
studiens	  syfte.	  

6.1. Regler	  för	  offentlig	  upphandling	  begränsar	  möjligheten	  till	  cirkulär	  ekonomi	  	  

För	  att	  cirkulär	  ekonomi	  ska	  anses	  vara	  ett	  alternativ	  att	  satsa	  på	  så	  kommer	  det	  
behövas	  en	  stor	  samhällsförändring,	  från	  linjära	  till	  cirkulära	  affärsmodeller.	  Idag	  styrs	  
den	  offentliga	  sektorn	  av	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling,	  vilket	  är	  den	  juridiska	  
barriären	  som	  försvårar,	  om	  ens	  omöjliggör	  en	  förändring	  (Bechtel	  et	  al.	  2013).	  LOU	  
anser	  jag	  vara	  den	  ledande	  orsaken	  bakom	  den	  mycket	  låga	  efterfrågan	  för	  både	  
”hyrköp”	  och	  ”hyrning”	  av	  möbler	  (se	  figur	  1),	  men	  flertalet	  organisationer	  i	  
undersökningen	  antyder	  även	  att	  frågan	  kring	  hyrning	  av	  möbler	  aldrig	  varit	  uppe	  för	  
diskussion.	  	  
	  
Eftersom	  offentlig	  upphandling	  bygger	  på	  fem	  grundläggande	  principer,	  där	  både	  Icke-‐
diskriminering	  och	  likabehandling	  ingår	  så	  får	  inte	  ramavtalen	  med	  ett	  företag	  sträcka	  
sig	  längre	  än	  4	  år.	  En	  av	  landstingen	  i	  studien	  skriver	  att,	  ”…som	  statlig	  myndighet	  
avropar	  våra	  möbler	  från	  det	  statliga	  ramavtalet	  och	  inom	  det	  finns	  det	  ingen	  möjlighet	  
att	  varken	  hyra	  möbler	  eller	  köpa	  begagnade	  möbler.”	  Inköp	  av	  möbler	  som	  baseras	  på	  
offentligt	  upphandlade	  ramavtal	  kan	  dock	  innebär	  att	  samma	  miljö-‐,	  ekonomiska-‐	  och	  
kvalitetskrav	  kan	  vara	  styrande	  hos	  samtliga	  statliga	  myndigheter,	  vilket	  i	  sig	  är	  positivt	  
eftersom	  det	  möjliggör	  för	  att	  hårdare	  krav	  kan	  ställas.	  	  
	  
Den	  korta	  tidsperioden	  som	  ett	  ramavtal	  får	  tecknas	  omöjliggör	  en	  affärsmodell,	  där	  
hyrning	  av	  möbler	  ingår	  eftersom	  majoriteten	  av	  organisationerna	  vanligtvis	  inte	  
upphandlar	  nya	  möbler	  förrän	  tio	  år	  har	  gått	  (se	  figur	  4).	  Något	  som	  framhålls	  i	  
undersökningen,	  ”Vi	  byter	  inte	  möbler	  så	  ofta	  så	  att	  hyra	  dem	  på	  en	  kortare	  tidsperiod	  än	  
vad	  möblen	  överlever	  blir	  betydligt	  dyrare.”	  Den	  korta	  hyrperioden	  på	  maximalt	  fyra	  år	  
försvåras	  även	  av	  organisationens	  storlek	  eftersom	  det	  kräver	  en	  samordnad	  logistik,	  
något	  som	  till	  en	  början	  medför	  höjda	  kostnader.	  En	  viss	  skepcism	  har	  därför	  kunnat	  
urskiljas	  hos	  deltagarna	  i	  studien.	  Hyrning	  av	  möbler	  har	  exempelvis	  benämnts	  som	  
innefektivt	  –	  ”Vem	  har	  koll	  när	  leasingavtalet	  går	  ut,	  var	  står	  möblerna,	  vad	  händer	  om	  
leasingavtalet	  ej	  sägs	  upp	  i	  tid.”	  Ekonomin	  kan	  därmed	  fungera	  som	  en	  barriär	  inom	  den	  
offentliga	  sektorn	  (Bechtel	  et	  al.	  2013;	  Moreno	  et	  al.	  2014).	  	  

6.2. Kan	  offentliga	  aktörer	  själva	  cirkulera	  möblerna?	  

När	  uthyrning	  av	  möbler	  inte	  ses	  som	  ett	  alternativ	  så	  behöver	  organisationerna	  
ansvara	  för	  återvinningen/-‐användningen	  i	  egen	  regi.	  En	  aspekt	  som	  även	  är	  hårt	  styrd	  
inom	  den	  offentliga	  sektorn,	  ”Vi	  förvaltar	  skattebetalarnas	  pengar	  och	  kan	  därmed	  t.ex.	  
inte	  skänka	  bort	  inventarier	  utan	  noggranna	  överväganden.	  Vi	  styrs	  av	  lagen	  om	  offentlig	  
upphandling	  vilket	  gör	  att	  vi	  inte	  givet	  kan	  sälja	  tillbaka	  utrustning	  till	  ursprunglig	  
leverantör	  då	  det	  skulle	  kunna	  missgynna	  andra	  aktörer	  på	  marknaden.”	  	  Trots	  detta	  
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ansåg	  19	  %	  av	  organisationerna	  att	  en	  erhållen	  rabatt	  vid	  återlämning	  var	  ett	  tänkbart	  
förstahandsval	  (se	  figur	  2).	  	  
	  
För	  att	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  ska	  fungera	  måste	  företagen	  arbeta	  med	  att	  få	  tillbaka	  
sina	  produkter,	  något	  som	  skulle	  få	  företagen	  att	  i	  en	  högre	  grad	  arbeta	  aktivt	  för	  att	  
höja	  produktkvaliteten.	  Idag	  ses	  möblernas	  låga	  kvalitet	  som	  den	  vanligaste	  orsaken	  till	  
att	  en	  ny	  upphandling	  sker	  (se	  figur	  3).	  Troligtvis	  kommer	  detta	  fortsättningsvis	  vara	  
den	  ledande	  orsaken	  om	  inte	  möbelföretagen	  ges	  en	  mer	  aktiv	  roll	  i	  
återanvändningsarbetet.	  En	  cirkulär	  affärsmodell,	  där	  företagen	  ansvarar	  för	  sina	  
produkter	  tycks	  dock	  inte	  vara	  kompatibel	  med	  det	  rådande	  regelverket.	  
	  
En	  intern	  cirkulering	  av	  möbler	  hos	  organisationerna	  kan	  vara	  ett	  möjligt	  första	  steg	  i	  
utvecklingen	  mot	  ett	  hållbarare	  samhälle	  och	  minskad	  resursanvändning.	  Hälften	  av	  de	  
tillfrågade	  organisationerna	  antyder	  även	  att	  det	  sker	  en	  intern	  cirkulering	  av	  möbler	  
idag	  (se	  figur	  5).	  Oftast	  innebär	  det	  dock	  en	  cirkulering	  till	  en	  lägre	  kvalitet,	  men	  det	  
finns	  exempel	  på	  organisationer	  som	  själva	  höjer	  kvaliteten	  på	  de	  möbler	  som	  ska	  
återanvändas.	  Region	  Skåne	  är	  en	  av	  de	  organisationer	  som	  har	  ett	  centralt	  
uthyrningssystem	  med	  egen	  restaurering,	  ”Vi	  har	  en	  egen	  verkstad	  för	  tapetsering	  och	  
renovering	  både	  i	  Lund	  och	  Kristianstad.”	  	  En	  centralisering	  kan	  därmed	  även	  skapa	  nya	  
arbetstillfällen	  och	  samtidigt	  minska	  andelen	  resurser	  som	  används	  för	  nyproduktion.	  
Detta	  är	  även	  i	  linje	  med	  organisationernas	  syn	  på	  hushållningen	  med	  naturresurser	  (se	  
figur	  6).	  	  	  

6.3. Kan	  möbelföretagen	  påverka	  möjligheten	  till	  cirkulär	  ekonomi	  

För	  att	  kunna	  förlänga	  en	  möbels	  livstid	  så	  måste	  företagen	  lägga	  stor	  tyngd	  på	  designen	  
och	  materialens	  kvalitet.	  Det	  ska	  vara	  enkelt	  att	  kunna	  byta	  ut	  och	  uppgradera	  delar	  av	  
möbeln.	  Att	  enkelt	  kunna	  förnya	  designen	  genom	  mindre	  förändringar	  av	  gamla	  möbler	  
lyfts	  fram	  i	  designkonceptet	  ”cradle-‐to-‐cradle”	  som	  en	  av	  nycklarna	  till	  resursminskning.	  	  
Dagens	  upphandling	  av	  möbler	  inom	  den	  offentliga	  sektorn	  styrs	  i	  stort	  sätt	  inte	  alls	  av	  
designen/moderniseringen	  utan	  mer	  av	  den	  möblernas	  låga	  kvalitet	  (se	  figur	  3).	  	  
	  
Det	  bör	  därför	  bli	  lättare	  att	  kunna	  höja	  en	  möbels	  kvalitet,	  oavsett	  om	  det	  görs	  av	  
företaget	  självt	  eller	  av	  andra	  aktörer.	  Möbelföretagen	  måste	  därför	  i	  en	  mycket	  större	  
utsträckning	  kunna	  erbjuda	  servicetjänster,	  trots	  att	  man	  inte	  längre	  äger	  produkterna	  
och	  då	  under	  en	  längre	  tid	  än	  de	  4	  år	  som	  ett	  ramavtal	  maximalt	  sträcker	  sig.	  Den	  fråga	  
som	  dock	  måste	  ställas	  i	  detta	  sammanhang	  är	  hur	  detta	  system	  kan	  förenas	  med	  
företagens	  ekonomiska	  vinstintresse.	  

6.4. Ekonomi	  och	  politisk	  styrning	  

Cirkulär	  ekonomi	  är	  i	  slutändan	  inte	  en	  ekonomisk	  fråga,	  utan	  en	  politisk	  politisk	  fråga	  
eftersom	  en	  tydligare	  styrning	  behövs	  om	  det	  i	  framtiden	  ska	  vara	  möjligt	  att	  ha	  ett	  
system	  som	  bygger	  på	  hyrning	  av	  produkter	  och	  tjänster.	  Denna	  styrning	  behövs	  
framförallt	  inom	  branscher	  som	  rör	  produkter	  som	  har	  en	  längre	  livstid	  än	  4	  år	  och	  ett	  
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sådant	  beslut	  måste	  genomföras	  på	  en	  statlig	  nivå	  (Williander	  &	  Styhre	  2006;	  World	  
Economic	  Forum	  2014).	  Flertalet	  organisationer	  i	  studien	  menar	  att	  hyrning	  av	  möbler	  
eventuellt	  kan	  bli	  altuellt	  i	  framtiden,	  men	  att	  ett	  sådant	  beslut	  först	  måste	  utredas	  för	  
att	  se	  vilka-‐	  för	  och	  nackdelar	  som	  finns.	  Det	  är	  därmed	  mycket	  troligt	  att	  vi	  inte	  
kommer	  att	  se	  någon	  förändring	  på	  kort	  sikt.	  Jag	  anser	  dock	  att	  en	  förändring	  är	  möjlig	  
om	  små	  politiska	  steg	  tas	  på	  en	  lokal	  och	  regional	  nivå	  genom	  att	  fler	  kommuner	  och	  
landsting/regioner	  tar	  efter	  Region	  Skåne,	  dvs.	  påbörjar	  en	  centralisering	  av	  
organisationernas	  möbler.	  	  	  

6.5. Framtidsutsikter	  och	  vidare	  forskning	  

Genom	  denna	  studie	  har	  problematiken	  kring	  regelverket,	  LOU	  visat	  sig	  vara	  den	  största	  
barriären	  för	  en	  utveckling	  av	  cirkulära	  affärsmodeller	  inom	  möbelindustrin.	  Detta	  
bevisar	  att	  cirkulär	  ekonomi	  är	  en	  politisk	  fråga	  och	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  i	  vidare	  
studier	  se	  närmare	  på	  hur	  man	  från	  politiskt	  håll	  vill	  tackla	  denna	  problematik.	  Idag	  är	  
cirkulär	  ekonomi	  mer	  eller	  mindre	  i	  en	  utvecklingsfas,	  men	  intresset	  för	  ett	  alternativt	  
ekonomiskt	  system	  växer.	  Frågan	  är	  om	  det	  är	  företagen	  inom	  de	  olika	  branscherna	  som	  
ska	  ta	  det	  första	  steget	  för	  att	  uppnå	  en	  samhällsförändring	  eller	  är	  det	  den	  politiska	  
viljan	  som	  kommer	  leda	  denna	  omställning.	  	  	  

7. Avslutande	  ord	  	  
I	  teorin	  är	  potentialen	  för	  cirkulär	  ekonomi	  stor,	  men	  som	  det	  ser	  ut	  idag	  är	  efterfrågan	  
betydligt	  mindre.	  Det	  svaga	  intresset	  bygger	  framförallt	  på	  ett	  byråkratiskt	  regelverk	  
som	  i	  stort	  sätt	  gör	  det	  omöjligt	  för	  företag	  att	  kunna	  satsa	  på	  en	  cirkulär	  affärsmodell	  
och	  därmed	  utöka	  sitt	  producentansvar.	  Om	  vi	  vill	  minska	  vår	  påverkan	  på	  miljön	  så	  kan	  
cirkulär	  ekonomi	  vara	  rätt	  väg	  att	  gå	  om	  vi	  samtidigt	  väljer	  att	  dra	  ner	  på	  vår	  
konsumtion.	  Organisationer	  måste	  fortsättningsvis	  visa	  företagen	  att	  kvalitet,	  miljö	  och	  
socialt	  ansvar	  är	  viktiga	  faktorer	  vid	  upphandling	  av	  bland	  annat	  möbler	  för	  att	  på	  så	  
sätt	  kunna	  styra	  marknaden.	  Idag	  står	  vi	  endast	  i	  startgroparna	  till	  en	  hållbar	  
samhällsförändring	  och	  cirkulär	  ekonomi	  bör	  ses	  som	  ett	  steg	  i	  rätt	  riktning,	  men	  det	  
kommer	  dock	  ta	  en	  lång	  tid	  innan	  vi	  ser	  resultatet	  av	  denna	  ansträngning.	  	  
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Bilaga	  1.	  	  
	  
Nedan	  följer	  den	  enkät	  den	  enkät	  jag	  vidarebefordra	  i	  ett	  mejl	  till	  49	  organisationer	  
(kommuner,	  landsting/regioner	  och	  myndigheter)	  härrörande	  från	  olika	  delar	  av	  
Sverige.	  Enkäten	  skickades	  till	  49	  utvalda	  mejladresser	  tillhörande	  personer	  med	  
beteckningen	  upphandlingschef,	  upphandlare,	  inköps-‐/upphandlingssamordnare,	  
upphandlingsansvarig	  och	  ramavtalsförvaltare.	  Den	  här	  uppsatsen	  bygger	  på	  enkätsvar	  
från	  27	  organisationer.	  	  

Fråga	  1	  
Scenario	  1.	  Organisationen	  står	  inför	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  till	  gemensamma	  
utrymmen	  (bord,	  stolar,	  soffor	  och/eller	  fåtöljer).	  Vilket	  alternativ	  skulle	  ni	  välja?	  
Rangordna	  alternativen	  från	  1-‐3,	  från	  det	  mest	  fördelaktiga	  till	  det	  minst	  
fördelaktiga.	  Detta	  betyder	  att	  det	  endast	  går	  att	  välja	  ett	  förstahandsval,	  ett	  
andrahandsval	  och	  ett	  tredjehandsval,	  ex.	  alternativ	  1	  =	  1a,	  alternativ	  3	  =	  2a	  och	  
alternativ	  2	  =	  3e.	  	  
	  
Förtydligande:	  var	  uppmärksam	  på	  att	  möblerna	  i	  alternativ	  1-‐3	  inte	  skiljer	  sig	  åt	  
utseendemässigt	  och	  ”säljs”	  av	  företag	  x.	  	  
	  

 

Alternativ	  1.	  
	  
Inköp	  av	  nya	  möbler	  
hanteras	  som	  tidigare,	  
vilket	  innebär	  att	  ni	  står	  
som	  ägare	  av	  möblerna.	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  

Alternativ	  3.	  
	  
De	  nya	  möblerna	  hyrs	  
under	  en	  avtalad	  period	  
(t.ex.	  5-‐10	  år)	  med	  en	  
fastsatt	  kostnad/avgift.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  

Alternativ	  2.	  
	  
De	  nya	  möblerna	  ingår	  i	  ett	  
hyrköp,	  dvs.	  det	  går	  att	  
köpa	  loss	  möblerna	  efter	  
avtalad	  hyresperiod.	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  
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Fråga	  2	  
Scenario	  2.	  Efter	  y	  antal	  år	  är	  det	  dags	  att	  byta	  ut	  möblerna	  som	  köpts	  in	  från	  företag	  x.	  
Vilket	  alternativ	  skulle	  ni	  välja?	  Rangordna	  alternativen	  från	  1-‐3,	  från	  det	  mest	  
fördelaktiga	  till	  det	  minst	  fördelaktiga.	  Detta	  betyder	  att	  det	  endast	  går	  att	  välja	  ett	  
förstahandsval,	  ett	  andrahandsval	  och	  ett	  tredjehandsval,	  ex.	  alternativ	  1	  =	  1a,	  alternativ	  3	  
=	  2a	  och	  alternativ	  2	  =	  3e.	  

	  

Fråga	  3	  
Vad	  anser	  er	  organisation	  är	  viktigt	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler?	  Svarsalternativen	  
utgår	  från	  skalan:	  1	  =	  viktigt,	  5	  =	  mindre	  viktigt.	  Rangordna	  inte	  svarsalternativen,	  dvs.	  
det	  är	  möjligt	  att	  svara	  1	  på	  fler	  än	  ett	  alternativ.	  

 
 
	  

Alternativ	  1.	  
	  
Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  
ansvarar	  för	  att	  de	  
återanvänds,	  återvinns,	  etc.	  
oberoende	  av	  kvalité.	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  

Alternativ	  2.	  
	  
Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  
återlämnar	  dem	  till	  företag	  
x	  för	  att	  få	  rabatt	  på	  möbler	  
vid	  upphandling	  av	  nya	  
möbler.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  

Alternativ	  3.	  
	  
Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  
skänker	  dem	  till	  en	  ideell	  
organisation	  (ex.	  Myrorna)	  
för	  återanvändning.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
1a	   	  
2a	   	  
3e	   	  

Kvalitet	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  	  

Pris	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  

Design	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  

Funktionalitet	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  

Miljövänlighet	  
(miljömärknin
gar:	  
Möbelfakta,	  
FSC,	  etc.)	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  
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Fråga	  4	  
Efter	  ungefär	  hur	  många	  år	  sker	  vanligtvis	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  (dvs.	  
möblerna	  byts	  ut,	  inte	  endast	  kompletteringar)?	  

 
 

 

Fråga	  5	  
Vad	  är	  det	  som	  vanligtvis	  styr	  att	  ni	  handlar	  upp	  nya	  möbler?	  
 

 

Fråga	  6	  
Många	  avvägningar	  ska	  göras	  i	  en	  verksamhet.	  Hur	  högt	  prioriterar	  ni	  hushållning	  av	  
naturresurser?	  Svarsalternativen	  utgår	  från	  skalan:	  1	  =	  viktigt,	  5	  =	  mindre	  viktigt.	  
Rangordna	  inte	  svarsalternativen,	  dvs.	  det	  är	  möjligt	  att	  svara	  1	  på	  fler	  än	  ett	  alternativ.	  

 
	  

Socialt	  
ansvar/etisk	  
produktion	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  
	  2	  
	  3	  
	  4	  
	  5	  
	  Vet	  ej	  

Övrigt	  
(funktion	  som	  
inte	  finns	  med	  
som	  
alternativ):	  
Skriv	  själv!	  

	  	  	  	  	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  1	  	  
	  2	  	  
	  3	  	  
	  4	  	  
	  5	  

	  0-‐5	  år	  	   	  5-‐10	  år	  	   	  10-‐15	  år	  	   	  15-‐20	  år	  	   	  20	  år	  !	  

1.	  Möblerna	  är	  i	  
dåligt	  skick:	  	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  dåligt	  ytskikt	  	  
	  produkten	  

håller	  inte	  ihop/	  
trasig	  
	  utslitet	  tyg	  
	  nedsutten	  

stoppning	  

2.	  Designfråga/	  
modernisering	  
	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

	  

3.	  Tidigare	  möbler	  
är	  ej	  rätt	  
anpassade	  (t.ex.	  
om	  det	  krävs	  
upphängningsbara	  
stolar,	  höj-‐	  och	  
sänkbara	  bord,	  
etc.)	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

	  

4.	  Övrigt	  
(anledning	  som	  
inte	  finns	  med	  som	  
alternativ):	  
Skriv	  själv!	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  

	  1	  	   	  2	  	   	  3	  	   	  4	  	   	  5	  
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Fråga	  7	  
Hur	  stor	  är	  er	  organisation	  (antalet	  anställda)?	  

 
	  

 

Fråga	  8	  
Hur	  ser	  ni	  som	  organisation	  på	  möjligheten	  att	  hyra	  möbler	  istället	  för	  att	  inneha	  
äganderätten?	  Skriv	  ert	  svar	  i	  textrutan:	  

 

Fråga	  9	  
Finns	  det	  vaktmästare/ansvarig	  för	  underhåll	  i	  er	  organisation	  för	  t.ex.	  efterdragning	  av	  
skruvar?	  

 
 

 

Fråga	  10	  
Vad	  gjordes	  med	  de	  gamla	  möblerna	  vid	  senaste	  utbytet	  av	  möbler?	  
 

	  

Fråga	  11	  
Vad	  har	  du	  som	  svarat	  på	  enkäten	  för	  position	  inom	  organisationen?	  Skriv	  själv!	  

	  

Fråga	  12	  
Hur	  stort	  inflytande	  har	  du	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler?	  

	   	  

	  	  1-‐50	  (liten	  org.)	  	   	  50-‐250	  (medelstor	  org.)	  	   	  250	  !	  (stor	  org.)	  

	  	  	  	  	  

	  

	  Ja	  	   	  Nej	  

2.	  Skänktes	  till	  en	  
ideell	  organisation	  
(ex.	  Myrorna)	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

3.	  Används	  
fortfarande	  på	  
annan	  plats	  inom	  
organisationen.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

1.	  Slängdes	  
	  
	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

4.	  Övrigt	  
(anledning	  som	  
inte	  finns	  med	  som	  
alternativ):	  
Skriv	  själv!	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

	  	  	  	  	  

	  

	  	  	  	  	  

	  

	  Inget	  	   	  Litet	  	   Stort	  	   	  Mycket	  stort	  



	  
31	  

Bilaga	  2.	  

2015-‐xx-‐xx	  

	  

	  

	  
Till	  dig	  som	  ansvarar	  för	  upphandling	  av	  möbler	  till	  era	  verksamheter	  inom	  
xxx	  
Hur	  kan	  vi	  genom	  en	  förbättrad	  resurshantering	  skapa	  förutsättningar	  för	  ett	  hållbarare	  
samhälle?	  I	  många	  fall	  i	  dagens	  samhälle	  överutnyttjas	  våra	  gemensamma	  
naturresurser,	  vilket	  skapar	  en	  negativ	  miljöpåverkan.	  Inom	  en	  snar	  framtid	  kommer	  vi	  
behöva	  röra	  oss	  med	  knappa	  resurser,	  där	  nyckelord	  är	  återanvändning	  och	  
materialåtervinning.	  Genom	  den	  här	  studien	  vill	  jag	  undersöka	  hur	  organisationer	  ser	  på	  
möjligheten	  att	  hyra	  istället	  för	  att	  äga	  de	  möbler	  som	  används	  inom	  organisationen.	  
Studien	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  mig	  som	  studerar	  på	  Miljövetarprogrammet	  vid	  
Linköpings	  universitet	  och	  möbelföretaget	  NC	  Inclusive	  Design.	  	  

Ert	  deltagande	  är	  naturligtvis	  frivilligt,	  men	  eftersom	  svaret	  från	  er	  inte	  kan	  ersättas	  av	  
någon	  annan	  hoppas	  jag	  att	  ni	  är	  villiga	  att	  delta	  och	  att	  ni	  svarar	  så	  fullständigt	  som	  
möjligt.	  

Era	  svar	  kommer	  att	  behandlas	  konfidentiellt,	  vilket	  innebär	  att	  svaren	  kommer	  att	  
databehandlas	  på	  ett	  sätt	  som	  försvårar	  identifieringen	  av	  svarande	  person.	  Eftersom	  
den	  svarande	  representerar	  en	  organisation	  så	  kommer	  organisationens	  namn	  
användas	  (eg.	  Landstinget	  i	  xxx,	  kommunen	  xxx	  eller	  myndigheten	  xxx).	  De	  uppgifter	  ni	  
lämnar	  kommer	  att	  presenteras	  i	  tabell-‐	  och/eller	  grafsammanställningar,	  samt	  i	  
textform.	  

Resultaten	  från	  undersökningen	  kommer	  att	  presenteras	  i	  en	  uppsats	  som	  är	  det	  
avslutande	  examensarbetet	  på	  Miljövetarprogrammet.	  

Efter	  att	  ni	  fyllt	  i	  enkäten	  är	  det	  viktigt	  att	  ni	  sparar	  ner	  dokumentet	  för	  att	  sedan	  
bifoga	  det	  i	  ett	  mejl	  och	  sända	  den	  tillbaka	  till	  mig.	  	  

Är	  det	  något	  ni	  undrar	  över	  angående	  studien	  eller	  enkäten	  är	  du	  välkommen	  att	  ta	  
kontakt	  med	  mig:	  thefl788@student.liu.se	  eller	  min	  handledare,	  universitetslektor	  
Mattias	  Hjerpe:	  mattias.hjerpe@liu.se	  

	  

Tack	  på	  förhand	  för	  er	  medverkan!	  

Med	  vänlig	  hälsning,	  
Therese	  Flintberg	  
Student	  vid	  Miljövetarprogrammet,	  Linköpings	  universitet	  
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Bilaga	  3.	  
	  
Fråga	  1	  
Organisationerna	  har	  utifrån	  ett	  specifikt	  scenario	  (upphandling	  av	  nya	  möbler	  till	  
gemensamma	  utrymmen	  (bord,	  stolar,	  soffor	  och/eller	  fåtöljer))	  tagit	  ställning	  till	  tre	  
olika	  svarsalternativ.	  Alternativen	  har	  rangordnats	  från	  1-‐3,	  vilket	  innebär	  att	  ett	  
förstahandsval,	  ett	  andrahandsval	  och	  ett	  tredjehandsval	  har	  valts. 

• Alternativ	  1:	  Inköp	  av	  nya	  möbler	  hanteras	  som	  tidigare,	  vilket	  innebär	  att	  ni	  står	  
som	  ägare	  av	  möblerna.	  

• Alternativ	  2:	  De	  nya	  möblerna	  ingår	  i	  ett	  hyrköp,	  dvs.	  det	  går	  att	  köpa	  loss	  
möblerna	  efter	  avtalad	  hyresperiod.	  

• Alternativ	  3:	  De	  nya	  möblerna	  hyrs	  under	  en	  avtalad	  period	  (t.ex.	  5-‐10	  år)	  med	  
en	  fastsatt	  kostnad/avgift.	  

	  
Observera	  att	  ett	  fåtal	  organisationer	  har	  gjort	  ett	  första-‐	  och	  två	  tredjehandsval,	  istället	  
för	  ett	  val	  för	  respektive	  svarsalternativ.	  
	  
Tabell	  1.	  Organisationers	  ställningstagande	  till	  alternativen	  1,	  2	  och	  3.	  
 Förstahandsval Andrahandsval Tredjehandsval Ej 

svarat 
Landsting/regioner - - - - 
Alternativ 1 80 % 20 % - - 
Alternativ 2 20 % 60 % - 20 % 
Alternativ 3 - - 80 % 20 % 
Kommuner - - - - 
Alternativ 1 100 % - - - 
Alternativ 2 - 40 % 60 % - 
Alternativ 3 - 27 % 73 % - 
Myndigheter - - - - 
Alternativ 1 100 % - - - 
Alternativ 2 - 67 % 33 % - 
Alternativ 3 - 33 % 67 % - 
Kontrollgrupp - - - - 
Alternativ 1 100 % - - - 
Alternativ 2 - 100 % - - 
Alternativ 3 - - 100 % - 
Totalt - - - - 
Alternativ 1  96 % 4 % - - 
Alternativ 2 4 % 58 % 35 % 4 % 
Alternativ 3 - 19 % 77 % 4 % 
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Fråga	  2	  
Organisationerna	  har	  utifrån	  ett	  specifikt	  scenario	  (efter	  y	  antal	  år	  är	  det	  dags	  att	  byta	  ut	  
möblerna	  som	  köpts	  in	  från	  företag	  x)	  tagit	  ställning	  till	  tre	  olika	  svarsalternativ.	  
Alternativen	  har	  rangordnats	  från	  1-‐3,	  vilket	  innebär	  att	  ett	  förstahandsval,	  ett	  
andrahandsval	  och	  ett	  tredjehandsval	  har	  valts. 

• Alternativ	  1:	  Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  ansvarar	  för	  att	  de	  återanvänds,	  
återvinns,	  etc.	  oberoende	  av	  kvalité.	  

• Alternativ	  2:	  Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  återlämnar	  dem	  till	  företag	  x	  för	  att	  få	  
rabatt	  på	  möbler	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler.	  

• Alternativ	  3:	  Ni	  som	  ägare	  av	  möblerna	  skänker	  dem	  till	  en	  ideell	  organisation	  
(ex.	  Myrorna)	  för	  återanvändning.	  

	  
Observera	  att	  ett	  fåtal	  organisationer	  har	  gjort	  ett	  första-‐	  och	  två	  tredjehandsval,	  istället	  
för	  ett	  val	  för	  respektive	  svarsalternativ.	  
	  
Tabell	  2.	  Organisationers	  ställningstagande	  till	  alternativen	  1,	  2	  och	  3.	  
 Förstahandsval Andrahandsval Tredjehandsval Ej 

svarat 
Landsting/regioner - - - - 
Alternativ 1 80 % 20 % - - 
Alternativ 2 20 % - 60 % 20 % 
Alternativ 3 - 40 % 20 % 20 % 
Kommuner - - - - 
Alternativ 1 67 % 20 % 13 % - 
Alternativ 2 20 % 7 % 60 % 13 % 
Alternativ 3 - 87 % 7 % 7 % 
Myndigheter - - - - 
Alternativ 1 67 % 20 % 13 % - 
Alternativ 2 33 % 33 % 33 % - 
Alternativ 3 - 67 % 33 % - 
Kontrollgrupp - - - - 
Alternativ 1 100 % - - - 
Alternativ 2 - 25 % 75 % - 
Alternativ 3 - 75 % 25 % - 
Totalt - - - - 
Alternativ 1  74 % 15 % 19 % - 
Alternativ 2 19 % 11 % 63 % 7 % 
Alternativ 3 - 77 % 19 % 4 % 
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Fråga	  3	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  vilka	  faktorer/egenskaper	  de	  anser	  är	  viktigt	  vid	  
upphandling	  av	  nya	  möbler	  utifrån	  skalan:	  1	  =	  viktigt,	  5	  =	  mindre	  viktigt.	  
	  
Tabell	  3.	  Organisationers	  ställningstagande	  till	  kvalitet,	  design,	  funktionalitet,	  pris,	  miljövänlighet	  och	  
socialt	  ansvar/etisk	  produktion.	  
	   Kvalitet	   Design	   Funktionalitet	   Pris	   Miljövänlighet	  

(miljömärkningar:	  
FSC,	  etc.)	  

Socialt	  
ansvar/etisk	  
produktion	  

Landsting/r
egioner	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

1	  =	  viktigt	   80	  %	   -‐	   80	  %	   40	  %	  	   60	  %	   80	  %	  
2	   -‐	   40	  %	   -‐	   40	  %	   20	  %	   -‐	  
3	   -‐	   20	  %	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Ej	  svarat	   20	  %	   40	  %	   20	  %	   20	  %	   20	  %	   20	  %	  
Kommuner	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
1	  =	  viktigt	   67	  %	   7	  %	   87	  %	   40	  %	   53	  %	   40	  %	  
2	   13	  %	   20	  %	   -‐	   27	  %	  	   27	  %	   13	  %	  
3	   -‐	   33	  %	   -‐	   20	  %	   7	  %	   27	  %	  
4	   7	  %	   27	  %	   -‐	   	   7	  %	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   7	  %	   7	  %	   7	  %	   -‐	   13	  %	  

Ej	  svarat	   13	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	  
Myndighet-‐
er	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

1	  =	  viktigt	   67	  %	   -‐	   67	  %	   100	  %	   33	  %	   67	  %	  
2	   33	  %	   -‐	   33	  %	   -‐	   67	  %	   33	  %	  
3	   -‐	   33	  %	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
4	   -‐	   33	  %	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   33	  %	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

Ej	  svarat	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Kontrollgr-‐
upp	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

1	  =	  viktigt	   25	  %	   -‐	   25	  %	   -‐	   25	  %	   -‐	  
2	   25	  %	   25	  %	   25	  %	   50	  %	   -‐	   25	  %	  
3	   -‐	   75	  %	   -‐	   50	  %	   50	  %	   50	  %	  
4	   50	  %	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   -‐	   50	  %	   -‐	   25	  %	   25	  %	  

Ej	  svarat	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
Totalt	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  
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1	  =	  viktigt	   63	  %	   4	  %	   74	  %	   41	  %	   48	  %	   44	  %	  
2	   15	  %	   25	  %	   7	  %	   30	  %	   26	  %	   15	  %	  
3	   -‐	   29	  %	   -‐	   19	  %	   11	  %	   22	  %	  
4	   11	  %	   21	  %	   -‐	   -‐	   4	  %	   -‐	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   8	  %	   11	  %	   4	  %	   4	  %	   11	  %	  

Ej	  svarat	   11	  %	   13	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	   7	  %	  
	  
	  
Fråga	  4	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  hur	  ofta	  möbler	  byts	  ut,	  alltså	  efter	  hur	  många	  år	  
en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  vanligtvis	  sker.	  
	  
Tabell	  4.	  Organisationers	  ställningstagande	  till	  hur	  ofta	  (årsbasis)	  en	  upphandling	  av	  nya	  möbler	  
vanligtvis	  sker.	  

	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
0-‐5	  år	   -‐	   29	  %	   -‐	   50	  %	   24	  %	  
5-‐10	  år	   20	  %	   -‐	   33	  %	   25	  %	   10	  %	  
10-‐15	  år	   -‐	   41	  %	   67	  %	   25	  %	   34	  %	  	  
15-‐20	  år	   40	  %	   12	  %	   -‐	   -‐	   14	  %	  
20	  år	  -‐>	   20	  %	   12	  %	   -‐	   -‐	   10	  %	  
Ej	  svarat	   20	  %	   6	  %	   -‐	   -‐	   7	  %	  
	  
	  
Fråga	  5	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  vad	  (eg.	  anledningen	  bakom)	  det	  är	  som	  
vanligtvis	  styr	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler.	  

1. Möblerna	  är	  i	  dåligt	  skick	  (dåligt	  ytskikt,	  produkten	  håller	  inte	  ihop/trasig,	  
utslitet	  tyg	  och/eller	  nedsutten	  stoppning).	  

2. Designfråga/modernisering.	  
3. Tidigare	  möbler	  är	  ej	  rätt	  anpassade	  (t.ex.	  om	  det	  krävs	  upphängningsbara	  stolar,	  

höj-‐	  och	  sänkbara	  bord,	  etc.).	  
4. Övrigt:	  Ramavtal	  får	  inte	  vara	  längre	  än	  4	  år.	  Tilldelad	  budget	  styr	  när	  ny	  

upphandling	  sker.	  Flyttar,	  dvs.	  uppstart	  av	  ny	  produktion.	  
	  

Tabell	  5.	  Vad	  som	  vanligtvis	  styr	  organisationer	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler.	  

	   Landsting/Regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
1.	   36	  %	   45	  %	   33	  %	  	   50	  %	   40	  %	  
2.	   9	  %	   -‐	   15	  %	   -‐	   2	  %	  
3.	   36	  %	   35	  %	   -‐	   -‐	   37	  %	  
4.	   18	  %	   20	  %	   17	  %	   50	  %	   21	  %	  
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Fråga	  6	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  hur	  högt	  de	  prioriterar	  hushållning	  av	  
naturresurser	  utifrån	  skalan:	  1	  =	  viktigt,	  5	  =	  mindre	  viktigt.	  
	  
Tabell	  6.	  Organisationernas	  prioritering	  av	  hushållning	  med	  naturresurser.	  
	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
1	  =	  viktigt	   80	  %	   33	  %	   -‐	   -‐	   33	  %	  
2	   20	  %	   13	  %	   67	  %	   25	  %	   22	  %	  
3	   -‐	   33	  %	   -‐	   25	  %	   22	  %	  
4	   -‐	   7	  %	   -‐	   50	  %	   11	  %	  
5	  =	  mindre	  
viktigt	  

-‐	   7	  %	   -‐	   -‐	   4	  %	  

Ej	  svarat	   -‐	   7	  %	   33	  %	   -‐	   7	  %	  
	  
	  
Fråga	  7	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  dess	  storlek	  utifrån	  antalet	  anställda.	  	  
	  
Tabell	  7.	  Organisationernas	  storlek.	  	  
	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
1-‐50	  (liten	  
org.)	  

-‐	   1	   -‐	   -‐	   1	  

50-‐250	  
(medelstor	  
org.)	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	  

250	  -‐>	  (stor	  
org.)	  

5	   14	   3	   4	   26	  

	  
	  
Fråga	  8	  
Organisationerna	  har	  i	  text	  fått	  tagit	  ställning	  till	  möjligheten	  att	  hyra	  möbler	  istället	  för	  
att	  inneha	  äganderätten.	  
	  
Landsting/regioner	  

• Vi	  förvaltar	  skattebetalarnas	  pengar,	  det	  innebär	  att	  vi	  KAN	  hyra	  om	  finanskostnaden	  blir	  lägre	  
än	  vid	  egen	  finansiering	  i	  köp.	  Det	  är	  dock	  mycket	  ovanligt	  att	  så	  är	  fallet.	  Det	  skulle	  dessutom	  
fördyra	  administrationen.	  Vi	  förvaltar	  skattebetalarnas	  pengar	  och	  kan	  därmed	  t.ex.	  inte	  skänka	  
bort	  inventarier	  utan	  noggranna	  överväganden.	  Vi	  styrs	  av	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  vilket	  
gör	  att	  vi	  inte	  givet	  kan	  sälja	  tillbaka	  utrustning	  till	  ursprunglig	  leverantör	  då	  det	  skulle	  kunna	  
missgynna	  andra	  aktörer	  på	  marknaden.	  Våra	  inköp	  av	  möbler	  baseras	  uteslutande	  på	  offentligt	  
upphandlade	  ramavtal,	  där	  miljö-‐	  ekonomi	  och	  i	  de	  flesta	  fall	  kvalitet	  är	  styrande.	  Som	  sjukhus	  
har	  vi	  speciella	  krav	  på	  alla	  möbler	  som	  står	  i	  patientnära	  ytor,	  då	  det	  t.ex.	  måste	  vara	  möjligt	  att	  
sprita	  av	  dem	  för	  att	  minska	  smittorisker	  och	  liknande.	  
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• Det	  beror	  på	  hur	  affärsmodellen	  ser	  ut.	  I	  första	  hand	  vill	  vi	  återanvända	  inom	  våra	  verksamheter,	  
men	  leverantören	  skulle	  ev.	  kunna	  ha	  en	  aktiv	  roll	  i	  återanvändningsarbetet.	  

• I	  och	  med	  att	  vi	  är	  32	  000	  anställda	  ser	  vi	  möjligheten	  som	  liten.	  Idag	  jobbar	  vi	  dock	  lite	  själva	  på	  
detta	  sätt	  genom	  att	  vi	  har	  arbetsplatspaket	  centralt	  som	  hyrs	  ut	  till	  verksamheterna.	  Frågan	  
med	  en	  extern	  hyrpart	  har	  ej	  diskuterats	  i	  större	  omfattning.	  I	  och	  med	  att	  vi	  är	  en	  politisk	  
organisation	  kan	  det	  också	  förändras	  beroende	  på	  vad	  politikerna	  anser	  vara	  viktigt	  i	  framtiden.	  

• Vi	  byter	  inte	  möbler	  så	  ofta	  så	  att	  hyra	  dem	  på	  en	  kortare	  tidsperiod	  än	  vad	  möblen	  överlever	  
blir	  betydligt	  dyrare.	  

Kommuner	  
• Har	  aldrig	  varit	  aktuellt.	  
• Kommunen	  har	  fattat	  beslut	  om	  att	  inte	  leasa	  utan	  köpa.	  
• Inte	  aktuellt.	  
• Inte	  något	  som	  vi	  ser	  som	  alternativ	  just	  nu.	  
• Vi	  använder	  endast	  köp.	  
• Ineffektivt.	  Vem	  har	  koll	  när	  leasingavtalet	  går	  ut,	  var	  står	  möblerna,	  vad	  händer	  om	  

leasingavtalet	  ej	  sägs	  upp	  i	  tid.	  
• Det	  har	  aldrig	  varit	  ett	  alternativ,	  men	  det	  kanske	  kan	  vara	  värt	  att	  titta	  på	  i	  framtiden.	  Dock	  är	  

jag	  inte	  säker	  på	  om	  leverantörerna	  är	  redo	  för	  det	  heller.	  
• Vi	  använder	  oss	  av	  SKL	  kommentus	  avtal	  för	  möbler	  och	  har	  gjort	  det	  i	  flera	  år,	  dvs	  vi	  

upphandlar	  inte	  möbler	  själva	  utan	  gör	  bara	  avrop	  på	  befintliga	  ramavtal.	  Vi	  hyr	  inte	  i	  vår	  
kommun	  enligt	  vår	  policy.	  

• Vi	  är	  små	  och	  har	  därför	  inga	  möjligheter	  att	  leasa/hyra	  möbler.	  
• Har	  inte	  diskuterats.	  Kräver	  troligen	  viss	  samordnad	  logistik	  vilket	  vi	  i	  dagsläget	  inte	  har.	  
• Det	  är	  inget	  alternativ	  vi	  övervägt	  men	  vi	  köper	  däremot	  begagnade	  möbler.	  Vårt	  problem	  

handlar	  nu	  mer	  om	  att	  du	  inte	  kan	  få	  enhetliga	  möbleringar	  om	  du	  byter	  leverantör	  eftersom	  
ramavtalsperiod	  på	  4	  år	  inte	  motsvarar	  en	  livslängd	  på	  möbler.	  

• Det	  förekommer	  inte	  idag.	  
• Hyra	  av	  möbler	  är	  inget	  som	  hittills	  har	  varit	  aktuellt.	  Vet	  ej	  om	  det	  finns	  sådana	  lösningar	  på	  

marknaden,	  "Offentliga	  möbler".	  Hyra	  av	  möbler	  kan	  eventuellt	  bli	  aktuellt	  i	  framtiden,	  ett	  
sådant	  beslut	  måste	  först	  utredas	  för	  att	  se	  vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  som	  finns.	  

Myndigheter	  
• Bestämt	  att	  organisationen	  ska	  äga	  sina	  möbler	  och	  inget	  som	  diksuteras.	  
• Kriminalvården	  har	  egen	  tillverkning	  av	  möbler	  (Krimprod),	  så	  vi	  köper	  möbler	  från	  egen	  

tillverkning	  i	  största	  möjliga	  utsträckning	  inom	  organisationen.	  
• Det	  är	  inget	  vi	  har	  tagit	  ställning	  till	  då	  vi	  som	  statlig	  myndighet	  avropar	  våra	  möbler	  från	  det	  

statliga	  ramavtalet	  och	  inom	  det	  finns	  det	  ingen	  möjlighet	  att	  varken	  hyra	  möbler	  eller	  köpa	  
begagnade	  möbler.	  

Kontrollgrupp	  
• Vi	  hyr	  inte	  möbler.	  
• Jag	  tror	  inte	  att	  det	  upplägget	  passar	  vår	  organisation,	  bl.a.	  p.g.a.	  organisationens	  storlek	  och	  då	  

enheterna	  har	  egna	  budgetar/kostnadsansvar.	  Jag	  tror	  att	  det	  skulle	  bli	  för	  komplext	  och	  
komplicerat	  att	  hålla	  reda	  på	  vilka	  möbler	  som	  hör	  till	  vilken	  enhet/avdelning	  och	  eventuella	  
tillhörande	  hyresavtal	  och	  internfakturering/överflytt	  av	  hyresavtal.	  

• Inte	  aktuellt	  då	  vi	  idag	  går	  ifrån	  hyra/leasing	  på	  allt	  förutom	  fordon.	  
	  
	  
	  
	  



	  
38	  

Fråga	  9	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  om	  det	  finns	  vaktmästare	  eller	  annan	  ansvarig	  
personal	  för	  underhåll	  av	  möbler,	  t.ex.	  efterdragning	  av	  skruvar,	  etc.	  
	  
Tabell	  8.	  Andelen	  organisationer	  som	  har	  personal	  för	  underhåll	  av	  möbler.	  
	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
Ja	   67	  %	   67	  %	   100	  %	   50	  %	   68	  %	  
Nej	   33	  %	   20	  %	   -‐	   50	  %	   25	  %	  
Vet	  ej	   -‐	   13	  %	   -‐	   -‐	   7	  %	  
	  
	  
Fråga	  10	  	  
Organisationerna	  har	  tagit	  ställning	  till	  vad	  som	  gjordes	  med	  de	  gamla	  möblerna	  vid	  
senaste	  utbytet.	  

1. Slängdes.	  
2. Skänktes	  till	  en	  ideell	  organisation	  (ex.	  Myrorna).	  
3. Används	  fortfarande	  på	  annan	  plats	  inom	  organisationen.	  
4. Övrigt:	  Egen	  restaurering.	  Möbler	  byts	  ut	  löpande	  under	  avtalsperioden	  till	  följd	  

av	  förändringar	  i	  verksamheten	  och	  nybyggnation.	  
	  	  

Tabell	  9.	  Vad	  organisationer	  valde	  att	  göra	  med	  de	  gamla	  möblerna	  vid	  senaste	  utbytet.	  	  
	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
1.	   20	  %	   22	  %	  	   40	  %	   17	  %	   21	  %	  
2.	   20	  %	   17	  %	   20	  %	   17	  %	   19	  %	  
3.	   50	  %	   52	  %	   40	  %	   50	  %	   50	  %	  
4.	   10	  %	   -‐	   -‐	   17	  %	   5	  %	  
Vet	  ej	   -‐	   9	  %	   -‐	   -‐	   5	  %	  
	  
	  
Fråga	  11	  
Respondenten	  har	  svarat	  på	  frågan	  gällande	  vilken	  position	  han	  eller	  hon	  har	  inom	  
organisationen.	  
	  	  
Tabell	  10.	  Respondenternas	  position	  inom	  organisationen.	  
Landsting/region-‐
er	  

Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	  

• Upphandlingsch
ef	  

• Handläggare	  
miljöfrågor	  

• Strategisk	  
inköpare	  

• Upphandlare	  
• Upphandlingschef	  
• Upphandlingsadministra

tör	  
• Inköpschef	  

• Inköpsansvar
ig	  

• Inköpsenhet	  
• Strategisk	  

inköpare	  

• Upphandlingsch
ef	  

• Upphandlare	  
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• Handläggare	   • Inköpsansvarig	  
	  
	  
Fråga	  12	  
Respondenten	  har	  svarat	  på	  frågan	  gällande	  vilket	  inflytande	  han	  eller	  hon	  har	  vid	  
upphandling	  av	  nya	  möbler.	  
	  
Tabell	  11.	  Respondenternas	  inflytande	  vid	  upphandling	  av	  nya	  möbler.	  

	   Landsting/regioner	   Kommuner	   Myndigheter	   Kontrollgrupp	   Totalt	  
Inget	   -‐	   7	  %	   -‐	   -‐	   4	  %	  
Litet	   -‐	   40	  %	   33	  %	   -‐	   26	  %	  
Stort	   40	  %	   20	  %	   33	  %	   50	  %	   30	  %	  
Mycket	  
stort	  

40	  %	   27	  %	   33	  %	   50	  %	   33	  %	  

Ej	  svarat	   20	  %	   7	  %	   -‐	   -‐	   7	  %	  
	  


