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ABSTRAKT
I dag tillverkas produkter baserad på en linjär struktur, vilket betyder att 
de designas, konsumeras och slutligen slängs. Detta medför att det globala 
avfallet ökar samtidigt som människan fortsätter att förbruka jordens natur-
resurser på att ohållbart sätt. Sverige är ett av länderna som har antagit FN:s 
globala mål för hållbar utveckling och ska mål 12 uppnås, som handlar om 
att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster till år 2030, 
måste en omställning till ett cirkulärt samhälle ske. Både det svenska och 
det globala matavfallet är omfattande och medför en stor miljöbelastning. 
För att minska matavfallet är en del av lösningen att innovativ produkt-
utveckling ska främjas för att återinföra matavfall och andra restprodukter 
från livsmedelsindustrin till konsumtionsledet. 

En bransch som bidrar till ett stort negativt klimatavtryck är inrednings-
branschen. Därför var syftet med denna studie att undersöka hur cirkulär 
design kan främja hållbar konsumtion genom produkter tillverkade av 
matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin på en europeisk 
marknad. För att undersöka detta genomfördes en visuell research samt en 
kvantitativ enkätundersökning. Resultatet av enkätundersökningen visar 
att det finns ett intresse av att konsumera inredningsprodukter tillverkade 
av matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin. Undersökningen 
visar också att det finns en positiv inställning till att förändra invanda 
konsumtionsmönster. Dock visar resultatet att det finns väldigt få produkter 
inom denna kategori på en europeisk marknad och majoriteten av respon-
denterna vet inte om att de finns. 

Titel: Att designa med matavfall – En studie om cirkulär design inom inred-
ningsbranschen 
Namn: Sigrid Näslund
Kurs: Vetenskaplig metod C, GD052G, VT-22
Antal ord: 11 610
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur cirkulär design kan 
främja hållbar konsumtion genom produkter tillverkade av matavfall eller 
restprodukter från livsmedelsindustrin på en europeisk marknad.
Metod: Visuell research och enkätundersökning 
Huvudresultat: Det finns potential för inredningsprodukter tillverkade 
av matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin att verka som 
mer hållbara alternativ för konsumenter. Det finns dock få produkter inom 
 denna kategori på en europeisk marknad i dag.
Nyckelord: Cirkulär design, hållbar konsumtion, innovativa inredningspro-
dukter, organiskt avfall
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1. INLEDNING

1.1 INTRODUKTION OCH PROBLEMFORMULERING 
Sedan den industriella utvecklingen startade har hela världsekonomin 
byggts upp på en linjär struktur vilket betyder att produkter designas, 
konsumeras och slutligen slängs (Mathews, Tang & Tan, 2011.) Till följd av 
den nya konsumtionsbaserade kulturen har miljöutsläpp och föroreningar 
skapat allvarliga konsekvenser på samhället vi lever i (Brower, Mallory 
& Ohlman, 2005). På grund av konsumentens växande efterfrågan av nya 
produkter flaggar just nu företag och organisationer om att jordens resurser 
börjar nå kritiskt låga nivåer (Bocken, De Pauw, Bakker & Van der Grinten, 
2016). År 2010 uppmättes att människan förbrukar 150 procent av jordens 
kapacitet och om samhället inte ställer om till att leva mer hållbart kommer 
siffra vara uppe i 200 procent redan år 2030 (Bonciu, 2014). Här kan, enligt 
forskning, cirkulär design vara en del av lösningen för att bevara en hållbar 
framtid (Rashid, Farazee, Krajnik & Mihai, 2013). 

Att en förändring kring hanteringen av naturresurser behöver ske är något 
som har konstaterats och blivit ett centralt mål på en global nivå (Borrello, 
Cembalo & D’Amico, 2022). År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 
som består av 17 globala mål för en hållbar utveckling (Regeringen, 2018). 
Mål 12 handlar om att upprätthålla en hållbar konsumtion samt produktion 
och ett av delmålen är att mängden avfall måste minskas till år 2030. Detta 
kan åstadkommas genom att förhindra, reducera, återanvända och återvinna 
avfall (Globala målen, u.å). Att minska matsvinnet är också ett av delmålen 
vilket innebär att mellan åren 2015 och 2030 ska det globala matsvinnet i 
hela livsmedelskedjan halveras (Globala målen, u.å). En del av lösningen 
är att innovativ produktutveckling ska främjas för att återinföra matavfall 
och andra restprodukter från livsmedelsindustrin till konsumtionsledet 
(Livsmedelsverket, 2018). Regeringen har redovisat att hållbar produktion 
och produktdesign är ett av fyra områden att jobba mot för att kunna nå 
en cirkulär ekonomi och därmed kunna minska bland annat avfall och 
förbrukningen av nya naturresurser (Regeringen, 2020). Ett av Regering-
ens delmål i handlingsplanen mot en cirkulär ekonomi är att främja och 
utveckla bioekonomin i Sverige. På så sätt ska biobaserade och mer hållbart 
tillverkade resurser kunna ersätta dagens fossilbaserade material i produk-
ter och produktionsprocesser (Regeringen, 2020). 

Steffen et al. (2011) menar att faktorer som begränsade resurser, ekonomisk 
instabilitet samt naturexploatering är konkreta tecken på att vi måste ändra 
vårt sätt att leva. Därför måste samhället ställa om till en cirkulär ekonomi 
som syftar på strukturer där användningen av naturresurser minskar tack 
vare att materialet ingår i ett cirkulärt flöde på ett av fyra olika sätt – åter
användning, återställning, uppgradering eller återvinning (Rise, u.å). Ett 
samhälle med en cirkulär ekonomi där produkter kan användas längre är 
därför en del av lösningen och kan ses som en strategi för att minska den 
negativa miljöpåverkan (Rutitis, Smoca, Uvarova, Brizga, Atstaja & Mavlu-
tova, 2022). En annan strategi för att nå hållbar konsumtion och produktion 
menar Tukker (2015) är att designa produkter på ett sätt som förenklar 
återvinning och demontering för konsumenten. 

Under de senaste decennierna har fokuset kring hållbarhet inom design 
flyttats från den enskilda produkten till hur hela system för produktion och 
konsumtion ser ut, men även kopplat miljöproblemen till att vara en mer 
komplex blandning av socio-etiska, miljömässiga och ekonomiska frågor 
(Vezzoli, Parra & Kohtala, 2021). Escobar (2018) menar att en designer har 
en viktig roll inom hållbarhetsfrågor eftersom designern har en chans att 
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påverka och skapa produkter som kan gör skillnad tidigt i en designprocess. 
Ett annat argument som påvisar att design har en central roll i hållbarhets-
frågor är att cirka 80 procent av en produkts miljöpåverkan bestäms redan 
under design- och utvecklingsfasen (Regeringen, 2020).

Industrier spelar en viktigt roll för samhällets utveckling och för att  
förbättra människans välstånd, trots det bär just industrier ett stort ansvar  
för många av de negativa konsekvenserna som leder till bland annat för-
oreningar och förlust av biologisk mångfald (Feil, Quevedo & Schreiber, 
2017). Utvinning av råmaterial är processen i inredningsbranschen där 
de största utsläppen sker. Inom EU slängs cirka tio miljoner ton möbler 
och inredning årligen och av det förbränns eller deponeras ungefär 80 – 90 
procent (Mont, Lehner & Schoonover, 2020). Vid produktion av möbler och 
inredning skapas också stora mängder resursavfall och biprodukter vilket 
också anses vara ett problem för att lyckas nå en hållbar utveckling (Feil et 
al., 2017). EU-kommissionen understryker vikten av att införa bestämmelser 
för ekodesign som uppmuntrar företag till att utveckla innovativa metoder 
för att lyckas producera mer cirkulära produkter (Riksdagen, 2020). Det 
är därför viktigt att ha förståelse för att bestämmelser och reglering är en 
grundläggande del för en omställning mot en cirkulär ekonomi (Moreno, De 
los Rios, Rowe & Charnley, 2016). Att öka produktionen av nya innovativa 
biokompositer skulle därför kunna medföra en ekonomisk fördel för svenska 
industrier samtidigt som Sverige och EU kan bidra till att nå de uppsatta 
hållbarhetsmålen (Rise, 2017).

Inom flera produktsektorer har en ökning av produktion och försäljning 
skett samtidigt som nyttjandegraden av varorna har minskat (Mont et al., 
2020). Inom den globala inredningsbranschen har en förändring skett som 
allt mer börjar likna mode branschen som kännetecknas av trender och korta 
användningstider. Att inredning får en kortare livslängd påvisar att förlus-
ten av värde och miljö följer en linjär affärsmodell som inte är hållbar (Mont 
et al., 2020). Enligt  Guerin och Thompson (2004) är en faktor till att helt funk-
tionsdugliga  produkter slängs människans behov av att följa trender. 

Konsumtionen av inredning på den svenska marknaden har även den 
genomgått en stor förändring de senaste åren. Mellan åren 2005 och 2015 
ökade konsumtionen inom sektorn ”inredning, hushållsartiklar och under-
håll” med ett genomsnitt på 4,3 procent vilket gjorde sektorn till den mest 
expansiva av alla konsumtionskategorier (Roos, 2016). Trots att konsum-
tionen av inredning har fått en mer betydande roll för konsumenter och 
sveriges ekonomi har forskning om branschens miljöpåverkan fått relativt 
lite uppmärksamhet (Hoxha & Jusselme, 2017). Forskning inom möbel- och 
inredningsbranschen har ofta studerat hur exempelvis återbruk och återvin-
ning kan implementeras i värdekedjan (Lehner, Schoonover, Mont, Bradley, 
Kamb & Svenfelt, 2019). Studier om att använda just biologiskt nedbrytbara 
material i tillverkningsprocessen så som matavfall och restprodukter från 
livsmedelsindustrin har inte undersökts i någon större utsträckning och 
där ämnar denna studie att fylla detta forskningsgap. Studien har även som 
 avsikt att undersöka konsumenters förhållningssätt till denna produkt-
kategori skapade av biologiskt nedbrytbara material då detta, som en natur-
lig följd av tidigare nämnt forskningsgap, också är ett outforskat område. I 
förlängningen avser uppsatsen att bidra till att uppmärksamma möjlighet-
erna med alternativa material baserade på matavfall eller restprodukter från 
livsmedelsindustrin i cirkulära design-processer av inredning.
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1.2 SYFTE
Syftet med denna studie är att undersöka hur cirkulär design kan främja 
hållbar konsumtion genom produkter tillverkade av matavfall eller restpro-
dukter från livsmedelsindustrin på en europeisk marknad.

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
1. Vilka inredningsprodukter finns på en europeisk marknad som är desig-

nade av biologiskt nedbrytbara material från matavfall eller restprodukter 
från livsmedelsindustrin?

2. Hur förhåller sig ett urval konsumenter till hållbar konsumtion kopplat 
till inredningsprodukter designade med biologiskt nedbrytbara material 
från matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin?

1.4 AVGRÄNSNING 
På grund av designbranschens omfattande bredd har denna studie 
 begränsats till att enbart beröra inredningsbranschen i Europa med fokus 
på heminredningsdetaljer. Studien kommer även att avgränsas genom att 
endast undersöka tillverkningsmaterial som är biologisk  nedbrytbara och 
innehåller matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin. Inred-
ningsprodukterna i denna studie syftar till produkter som används av 
människor för att dekorera. De behöver alltså inte vara en produkt som 
fyller någon funktion i hemmen. 
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2 . BAKGRUND 
Nedan presenteras bakgrundsinformation kring forskningsämnet för att ge läsaren 
en bättre förståelse kring vilket område som studien har grundats på.

2 .1 MATAVFALL OCH RESTPRODUKTER
För att samhället ska kunna nå omställning till en cirkulär ekonomi menar 
Regeringen (2019) att det krävs förändring inom flera områden. Trots att 
 Sverige är bra på att återvinna material och näring från avfall så fortsätter  
ändå mängden att öka konstant. Sverige som enskilt land producerar 
 omkring en miljon ton matavfall varje år (Regeringen, 2019) och det globala 
matavfallet är världens tredje största område som släpper ut växthusgaser 
(The State of Food and Agri culture [FAO], 2015). Att minska mängden avfall 
från mat menar därför Regeringen (2019) är en viktig del för att göra kon-
sumtionen mer hållbar och resurseffektiv. 

2015 antogs FN:s globala mål för hållbar utveckling (Regeringen, 2018) och 
ett av delmålen under mål 12 är att mellan åren 2015 och 2030 ska det 
globala matsvinnet halveras (Globala målen, u.å). I en rapport gjord av Livs-
medelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket från 2018 framför de 
att innovativ produktutveckling är ett område att jobba mot för att minska 
det globala matavfallet. Målet handlar om att återföra livsmedel och råvaror 
som i dag inte används till humankonsumtion, exempel på råvaror kan vara 
restprodukter från köttindustrin, till exempel blod och bortputsade delar 
men också delar av frukt och grönsaker som annars går till spillo (Livsmed-
elsverket, 2018).

2 .2 INREDNINGSBRANSCHEN 
I Trä- och Möbelföretagens rapport från 2020 redogörs hela möbler- och 
 inredningsbranschens värdekedja, vilket inkluderar designers, fabrikanter, 
leverantörer, detaljister och reparatörer (Tmf, 2020). När den totala värde-
kedjan räknas in är branschen en av de största inom näringslivet i Sverige. 
År 2018 omsatte även branschen över 177 miljarder kronor i Sverige. Det var 
en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Nationell produktion, 
samt en stor del export spelar en viktigt och central roll för landets utveck-
ling och välfärd (Tmf, 2020). 

Möbel- och inredningsbranschen är också viktig för en levande och väx-
ande landsbygd eftersom de flesta företagen är placerade i mindre städer. 
Branschen i Sverige har en ovanligt hög andel nationell tillverkning. Medan 
många andra företag väljer att flytta produktionen till lågkostnadsländer 
har i stället branschen fortsatt tillverkningen i Sverige. Även om den svenska 
produktionen har varit stabil de senaste åren så ökar importen av möbler 
och inredning kraftigt. Om importmängden fortsätter att öka i samma takt 
kommer den överstiga den nationella produktionen inom fyra till fem år. 
Konsumentmarknaden inom möbler och inredning har ökat med cirka 30 
procent de senaste tio åren och det är en anledning till varför lågprisimpor-
ten har ökat (Tmf, 2020). 

Att det globala hållbarhetsfokuset är fortsatt stort är en konkurrensfördel 
för svensk möbel- och inredningsproduktion. Detta eftersom att svenskt 
hållbarhetstänk inom branschen, som till exempel implementeringen av cir-
kulära produktionsprocesser och affärsmodeller, är väl utvecklat och ligger i 
framkant bland de internationella tillverkarna (Tmf, 2020). På en global nivå 
har flera företag inom inredningsbranschen börjat designa produkter av mer 
alternativa material som till exempel av biopolymer, organiskt avfall och 
mycel (Cecchini, 2017).
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3. TEORI
I detta kapitel redovisas vilka teoretiska perspektiv som denna studie utgår från. En 
teori beskrivs som ett verktyg och hjälpmedel som används för att skapa en tydlig 
struktur kring en forskningsfråga. Teoretiska perspektiv fungerar som modeller för 
att tolka, förstå och beskriva olika företeelser (Bowers, 2011). 

3.1 HÅLLBAR KONSUMTION
Jackson (2009) menar att människans absolut största utmaning kommer vara 
att försöka kombinera ekonomiska fördelar med både hållbarhet och social 
utveckling. Det ökade engagemanget kring miljö- och hållbarhetsfrågor är 
en växande trend över hela världen (Wang, Yang, Bailey & Wang, 2021) och 
eftersom hållbar konsumtion har blivit ett mer omdebatterat ämne har det 
lett till att diskussionen om hållbar utveckling har vuxit. En överkonsum-
tion i västvärlden har lett till globala hinder för en fortsatt hållbara utveck-
lingen (Pape, Rau, Fahy & Davies, 2011). Därför anses dagens konsumtions-
vanor vara just motsatsen till en hållbar konsumtion (Castellani, Sala & 
Mirabella, 2015). 

Samhället har byggts upp till att vara en konsumtionsbaserad kultur där 
människan ständigt strävar efter att ha nästa bästa produkt. Strävan om 
att vilja ha det nya är svårt att ändra på då har blivit en del av människans 
moderna sätt att leva (Brower et al., 2005). Att försöka uppnå en hållbar 
konsumtion utmanar just de strukturer som samhället är uppbyggt på. Om 
en sådan förändring ska kunna möjliggöras krävs det att förändring sker 
på bland annat en politisk nivå, samtidigt som ekonomiska, sociala och 
 kulturella värden också kan spela en avgörande roll (Fuchs, 2013). Tidigare  
forskning har även visat att intresset och efterfrågan på mer hållbara pro-
dukter ökar i samhället (Eiadat, Kelly, Roche & Eyadat, 2008). Mont et al. 
(2020) menar därför att nya affärsmodeller behövs för att kunna tillgodose 
konsumenternas växande efterfrågan på produkter som uppfyller konsu-
mentens hållbarhetsambitioner. 

Vad som driver olika konsumtionsval anses, enligt forskare, variera. 
Att konsumenter fattar rationella beslut baserat på pris och produktens 
funktionalitet anses vara en orsak till ett konsumtionsval (Fuchs, 2013). 
Enligt Pape et al. (2011) finns det två centrala delar för att kunna uppnå en 
hållbar konsumtion, den första är betydelsen av en beteendeförändring 
hos konsumenten. Hur väl en beteendeförändringar kan ske beror på hur 
individens ekonomiska förhållanden, kompetens, individuella värden samt 
attityder ser ut. Fuchs (2013) menar också att samhällets sociala inflytande 
har en påverkan på individens beteendemönster. Den andra handlar om 
att samhällets infrastruktur måste kunna möjliggöra för konsumenten att 
välja alternativa och mer hållbara levnadssätt (Pape et al., 2011). Ett bris-
tande hållbart konsumentbeteende behöver alltså inte vara ett resultat av 
att konsumenten saknar ambition om att ändra beteende utan kan bero på 
otillräckliga möjligheter att kunna agera hållbart (Kaaronen, 2017). Redan 
2008 pekade Eiadat et al. (2008) på att efterfrågan på en produkt ökar om den 
är producerad på ett mer hållbar sätt.  

Olson (2013) menar dock att konsumtion av hållbara produkter innehåller 
en problematiskt attityd- och beteendeklyfta. Vilket syftar på att trots att 
konsumenter påstår att de är miljömedvetna är det fortfarande många som 
väljer att inte konsumera hållbara produkter (Peattie, 2010; Pickett-Baker 
& Ozaki, 2008; Olson, 2013). Detta kan förklaras genom hur hållbarhet 
står i  relation till funktionella egenskaper, där hållbara produkter i större 
utsträckning upplevs ha en sämre funktionell kapacitet (Luchs, Brower 
& Chitturi, 2012; Olson, 2013). Att nya hållbara produkter på marknaden 
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 tenderar att vara underrepresenterade i funktionalitet är också något som 
Pinkse och Bohnsack (2021) hävdar. Författarna menar att en del konsu-
menter inte kommer acceptera att kompromissa med funktionalitet för att 
få en mer hållbar produkt medans andra kan se hållbara produkter som en 
möjlighet att upptäcka nya funktioner (Pinkse & Bohnsack, 2021).

För att få konsumenter att rikta fokus på mer hållbara produkter är en 
förutsättning att konsumenten enbart behöver gör en relativt liten kognitiv 
ansträngning (Kannengiesser & Gero, 2012). Pinkse och Bohnsack (2021) 
menar att det kan krävas en stor kognitiv ansträngning för konsumenter 
att börja nyttja hållbara produkter. Detta beror på att konsumenten tvingas 
tänka om och ändra ett invant beteende. En liten kognitiv ansträngning kan 
dock få konsumenten att ignorera hållbarheten i själva användningsfasen av 
produkten (Pinkse & Bohnsack, 2021). Detta menar Kaaronen (2017) utgör en 
paradox: omställningen till att använda en hållbar produkt kommer att gå 
snabbare om det kräver en låg kognitiv ansträngning från konsumenterna; 
men att använda produkten på ett hållbart sätt kräver i stället en hög kogni-
tiv ansträngning. En produkts miljöfördelar kommer alltså först att verk-
ställas i praktiken när konsumenterna lär sig hur de kan ändra beteende och 
utnyttja produktens hållbarhetsmöjligheter (Kaaronen, 2017). Till en början 
kan det krävas en stor kognitiv ansträngning för konsumenter att använda 
en hållbar produkt, men det som känns påtvingat till en början menar Pink-
se och Bohnsack (2021) kan bli en rutin med tiden.

Design spelar en nyckelroll för tillverka hållbara produkter (Wever, Van 
Kuijk & Boks, 2008). Trots att företag designar produkter som är mer 
miljövänliga finns det forskning som visar att konsumenterna inte alltid 
kommer att uppmärksamma produkterna och ändra konsumentbeteendet 
på ett önskat sätt (Tromp, Hekkert & Verbeek, 2011). Därför menar Pinkse 
och Bohnsack (2021) att ju mer en hållbar produkt erbjuder konsumenterna 
olika möjligheter att gör en beteendeförändring, desto större chans är det att 
de kommer att anta och ta till sig det på ett sätt som minskar miljöpåverkan. 
Pinkse och Bohnsack (2021) påstår också att designa hållbara och innovativa 
produkter kan vara en del i lösningen i hållbarhetsfrågor, men att det inte 
räcker. Miljöfördelarna med hållbar produktinnovation kommer bara ha en 
avgörande och betydande roll när införandet av hållbara produkter leder till 
ett förverkligande av fördelarna i själva användningsfasen hos konsumen-
ten. 

Borrello et al. (2022) skriver i sin rapport att den cirkulära ekonomin förvän-
tas få konsumenter att anamma olika värderingar vid ett köptillfälle, vilket 
ska resultera i en minskad överkonsumtion (Camacho-Otero, Boks & Petter-
sen, 2018). Detta ställer krav på att konsumenten är medveten och engagerad 
i att samhället ska nyttja naturresurser på ett hållbart sätt, vilket förlitar 
sig på att individer vill ställa om till att bli mer ”gröna konsumenter”. Trots 
det har forskning visat att diskursen om hållbar konsumtion inte har haft 
någon större inverkan på konsumentens beteende (Hobson & Lynch, 2016). 
Därför menar Borrello et al. (2022) att den nuvarande implementeringen 
av cirkulär ekonomi misslyckas med att ta itu med det faktiska problemet 
kring miljöförstöring, vilket är dagens konsumtionskultur där materialism 
styr individens livsstil. Även om cirkulära affärsmodeller kan förlänga en 
produkts livslängd, så är det svårt att skapa en förändring kring individers 
uppfattning om välbefinnande, vilket ligger till grund för överkonsumtio-
nen i dagens samhälle (Borrello et al., 2022). 

Trender i samhället är också en faktor som påverkar hur människan kon-
sumerar (Mont et al., 2020). Inom segmentet hushållsartiklar, möbler och 
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underhåll ökade konsumtionen med 4,7 procent under 2020, vilket gör seg-
mentet till ett av de störst växande av samtliga konsumtionsom råden (Roos, 
2020). Att människan har spenderat mer tid i hemmet anses också vara en 
motivering till varför mer ekonomiska resurser spenderas på produkter till 
hemmet (Roos, 2020). På grund av att hemmet blivit en central livsstilsfråga 
har inredningsbranschen allt mer börjat likna modebranschens kännetecken 
av trender och säsonger som i stor utsträckning påverkar konsumtionen och 
resulterar i kortare användningstider av produkter (Mont et al., 2020). 

3.2 INNOVATIVA OCH BIOLOGISKT NEDBRYTBARA MATERIAL
För att beskriva hur ett material bryts ner i olika miljöer används begreppet 
”biologiskt nedbrytbart”. Det syftar på att material genomgår en biologisk 
eller abiotisk nedbrytning. I en syrerik miljö bryts materialet ner och bildar 
vatten, biomassa eller koldioxid och i en syrefattig miljö blir slutprodukten 
i stället metan (Ceurstemont, 2020). För att öka återvinning och reducera 
avfall kan biologisk återvinning användas som en möjlig metod. Nedbryt-
ning av biologiskt material sker i till exempel sjöar, hav, jord eller i en styrd 
biologisk process som kan vara kompostering eller rötning (Rise, u.å). 

I dag behövs nya innovativa designlösningar inom inredningsbranschen 
(Future materials bank, u.å). I omställningen mot en mer biobaserad cir-
kulär ekonomi finns en stor möjlighet att biokompositer kan verka som ett 
alternativ för att ersätta dagens fossilbaserade material i bland annat möbler 
och inredning (Rise, 2017). I samband med att miljökraven blivit fler så har 
en ökning på efterfrågan av förnybara och biologiskt nedbrytbara material 
skett (WróblewskaKrepsztul, Rydzkowski, Borowski, Szczypiński, Klepka 
& Kumar Thakur, 2018). 

Till följd av ett stort överflöd av matavfall har flera undersökningar gjorts de 
senaste åren där matavfall har testats som potentiellt tillverknings material 
(Cecchini, 2017). Flera företag har även börjat tillverka produkter där tra-
ditionella material som trä, textilier och metaller byts ut till mer cirkulära 
material som tidigare har ingått i olika produktflöden. Till exempel har 
återvinning av organiskt avfallsmaterial som kaffesump, nötskal och olika 
fruktskal tillsammans med naturligt bindemedel nyttjats för att tillverka 
bland annat inredningsdetaljer, möbler och kläder (Cecchini, 2017). Även 

Figur 1. Modellen visualiserar skillnaden mellan en biologisk cykel och teknisk cykel.
Skapad av Sigrid Näslund, 2022. 
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restprodukter från köttindustrin som till exempel organ, blod och hönsfjäd-
rar har börjat användas cirkulärt för att utforma nya material och produkter 
(Future materials bank, u.å). 

3.3 CIRKULÄR DESIGN FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI
Design är en nyckelfaktor i den cirkulära ekonomin (Ellen MacArthur, 2015). 
En traditionell linjär ekonomi bygger på principen ta – tillverka – slänga 
(Mathews et al., 2011). Inom denna konsumtionsmodell återvinns eller åter-
används endast en liten del av allt avfall. Den största delen av material blir 
deponi eller bränns upp (European commission, 2017). Det är en modell som 
har influerat hela samhället sedan industrialiseringen. I och med att nya till-
verkningsmetoder framtogs under den industriella revolutionen möjliggjor-
des en massproduktion som resulterade i en större tillgänglighet och låga 
produktionskostnader (Lieder & Rashid, 2016.). Den möjligheten anses ligga 
till grund för ökningen av människans välstånd. På grund av en växande 
population och en växande efterfrågan på konsumtionsvaror har det i dag 
lett fram till att människan håller på att använda upp jordens resurser och 
därmed ökar även mängden globalt avfall (Lieder & Rashid, 2016). Dagens 
ohållbara hantering kräver nya cirkulära modeller för att ta tillvara på de 
redan befintliga resurserna i samhället (Rashid et al., 2013).

Cirkulär ekonomi berör samtliga sektorer och områden i samhället (Bonciu, 
2014). Vilket betyder att omställningen måste ske gemensamt av politiken, 
näringslivet, offentlig sektorn, akademin, privatpersoner och civilsamhället 
(Regeringen, 2020). Den cirkulära ekonomin innefattar hela värdekedjan av 
en produkt vilket inkluderar produktion, konsumtion, sekundära resurser, 
hantering av avfall, innovation samt investeringar (European Commission, 
2017). Det första steget och grunden i en produktcykel är att designa en 
produkt eller tjänst (Bonciu, 2014). För att kunna säkerställa att dessa går 
att återvinna eller återbruka måste produkten utformas på ett sätt att den 
blir miljömässigt hållbar samt reparerbar. Därför är den centrala skillnaden 
mellan en cirkulär ekonomi och en linjär ekonomi att material som används 
designas för en längre livscykel som ingår i en cirkulär modell (Bonciu, 
2014). 

Design har påvisats vara en drivande faktor för att lyckas uppnå en cirkulär 
ekonomi och frångå den traditionella slit- och slängkulturen (Moreno et al., 
2016). En designer har därför ansvar att utforma produkter där hållbarhet är 
fokus redan tidigt i tillverkningsprocessen. På så sätt kan designbeslut ha en 
betydande påverkan på hur cirkulär en produkt blir genom hela livscykeln 
(Ellen MacArthur, 2015). Att designa produkter med slutna loopar är därför 
avgörande för en cirkulär ekonomi samtidigt som det ska resultera i ekono-
miska fördelar för industrier och företag (Moreno et al., 2016). I EU:kommi-
sionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin framhålls även vikten i 
att utvidga ekodesign, där målet är att upprätthålla en mer hållbar produkt-
design samt att ge konsumenter möjlighet till bättre information (Riksda-
gen, 2020).

Inom cirkulär ekonomi finns två erkända kretslopp, tekniska cykler och 
biologiska cykler (McDonough & Braungart, 2002). Tekniska cykler syftar 
till slutna kretslopp där material är syntetiskt eller inte går att kompostera. 
I stället kan återvinning, återbruk eller att reparera material säkerställa 
användningen utan att det förlorar värde. Den biologiska cykeln handlar om 
produkter som är tillverkat i biologiskt nedbrytbart material som på så sätt 
kan brytas ner utan att skada miljön och därmed också fungera som näring 
till ett större system (McDonough & Braungart, 2002). 
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Företagens inställning mot att integrera cirkulära flöden i affärsmodel-
ler är också avgörande för en lyckad omställning (Wastling, Charnley & 
Moreno, 2018). Enligt Stahel (2016) kan cirkulära affärsmodeller för företag 
delas upp i två områden. Det ena möjliggör och underlättar att förlänga en 
produkts livslängd genom, reparation, restaurering eller uppgradering. Det 
andra handlar om att rekonstituera produkter till nya resurser eller till nya 
användningsområden genom att återvinna material (Stahel, 2016). I dagens 
samhälle där tillgång till råvaror är begränsad kan företag ha en ekonomisk 
fördel genom att designa produkter av återvunnet material, vilket i sin tur 
minskar avfall vilket genererar mervärde för såväl naturlig som mänsklig 
mångfald (Kopnina, 2017).

Figur 2. Modellen visualiserar skillnaden mellan en cirkulär och linjär ekonomi. 
Skapad av Sigrid Näslund, 2022.
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4 METOD 
I en vetenskaplig studie behövs olika metodiska utgångspunkter för att samla in 
underlag till forskningen. Enligt Bowers (2011) är metoder studiens huvudsakliga 
grund och kan förklaras som olika samlingar av teorier, övertygelser, begrepp eller 
idéer som en strategi bygger på. Denna studie har genomförts i två delar. Den 
första är en visuell research där en omvärldsbevakning av marknaden för biologiskt 
nedbrytbara produkter har gjorts. Detta för att ge läsaren en bättre förståelse kring 
undersökningsobjektet i denna studie. Den andra delen genomfördes med hjälp av en 
enkätundersökning för att få en ökad insikt av hur människor ser på hållbar konsum
tion och inredningsprodukter tillverkade av matavfall och andra restprodukter från 
livsmedelsindustrin. Nedan kommer dessa två metoder att presenteras, följt av att 
urvalet, studiens genomförande och metodproblem definieras. Sist kommer validitet 
och reliabilitet samt etiska aspekter att beskrivas. 

4.1 VISUELL RESEARCH
Visuell research beskrivs som en kvalitativ metod för att undersöka den 
konkreta bilden av ett undersökningsobjekt (Taylor, 2002). Muratovski (2022) 
menar att metoden kan användas för att studera bilder och objekt både i 
visuell- och materiell form. Ett undersökningsobjekt kan vara allt från typo-
grafi, illustrationer och kommunikation till produktdesign och arkitektur. 
Objekten kan förekomma både digitalt och analogt (Muratovski, 2022). 

I denna studie har en omvärldsbevakning genomförts utifrån en visuell 
research för att besvara undersökningens första frågeställning; Vilka in
redningsprodukter finns på en europeisk marknad som är designade av biologiskt 
 nedbrytbara material från matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin? 
Beroende på vad en studie ämnar att undersöka kan en visuell research 
grundas på olika visuella material. Exempelvis kan det vara redan befintligt 
material, materialet från forskaren eller material som en medverkande i un-
dersökningen tar (Rose, 2016). I denna studie var syftet med omvärldsbevak-
ningen att studera hur marknaden av biologiskt nedbrytbara inredningspro-
dukter såg ut i Europa och sammanställa dessa i form av redan existerande 
bilder från nätet. En visuell research kan används just för att undersöka 
frågor kring hur visuellt material synliggörs (Rose, 2016).

4.1.1 URVAL
Denna studien grundas på tre urvalskriterier. Det första kriteriet för den 
visuella researchen var att inredningsprodukterna antingen skulle finnas 
tillgängliga att konsumera för privatpersoner eller att det var produkter som 
inte säljs för kommersiellt bruk utan i stället har varit med i utställningar, 
tävlingar eller som nya innovativa forskningsprojekt. Det andra kriteriet var 
att inredningsprodukterna skulle vara tillverkade eller tillgängliga på en 
europeisk marknad. Det sista urvalskriteriet var att produkterna skulle vara 
tillverkade av ett biologiskt nedbrytbart material som i denna studie syftar 
till att vara av matavfall eller andra restprodukter från livsmedelsindustrin. 
Vilket gjorde att produkter där det inte tydligt framkom hur samt av vad 
produkterna var tillverkad av valdes bort från studien.

4.1.2 GENOMFÖRANDE
I denna studie gjordes först internetsökningar med sökmotorn Google där 
flera kombinerade sökord användes för att få fram resultat av inrednings-
produkter tillverkade av biologiskt nedbrytbara material i form av matav-
fall eller restprodukter från livsmedelsindustrin. Följande kombinerade 
sökord användes; biodegradable + interior, food + waste + interior, organic 
+ refuse + biocompound + products och organic + waste + interior. Därefter 
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 fördjupades sökningarna genom att ett av företagens hemsida erbjöd en 
länk till deras instagram. På företagets konto gav sedan instagram förslag på 
relaterade kontot. Det resulterade i att ytterligare fyra företag med biologiskt 
nedbrytbara produkter hittades. Totalt hittades tio företag där urvalskrite-
rierna uppfylldes. Undersökningen genomfördes under tidsperioden 21 – 26 
februari 2022.

4.2 ENK ÄTUNDERSÖKNING
För att besvara studiens andra frågeställning; Hur förhåller sig ett urval 
konsumenter till hållbar konsumtion kopplat till inredningsprodukter designade med 
biologiskt nedbrytbara material från matavfall eller restprodukter från livsmedels
industrin? har en kvantitativ enkätundersökning tillämpats som metod. 
Metoden valdes för att undersöka eventuella mönster och värden om hur 
 individer ställer sig till inredningsdetaljer som är biologiskt nedbrytbara 
samt för att se hur individer tänker om hållbar konsumtion. Det bildmate-
rial som presenterades i enkätundersökningen bygger på det resultat som 
framkom vid den visuella researchen.

Att utföra en enkätundersökning sparar mer tid än till exempel samtalsin-
tervjuer. Det är också en fördelaktig metod då alla enheter får besvara samma 
enkät med frågor som sedan kan sammanställas till betydande statistik 
(Kylén, 2004). Om urvalet i undersökningen är slumpmässigt kan even-
tuella generaliseringar göras och slutsatser dras baserat på resultatet av 
enheterna (Rose, 2016). Enkätundersökning som metod anses vara den mest 
användbara för att studera ett beteende eller attityd hos en större population 
(Ekström & Johansson, 2019), något som denna undersökning ämnade att 
göra. Enkätundersökningar är också mer fördelaktigt, jämfört med exempel-
vis samtalsintervjuer, då enheterna inte riskerar att påverkas av forskaren 
(Johansson Lindfors, 1993). En nackdel med metoden är dock att möjligheten 
att ställa eventuella följdfrågor eller att tydliggöra något för analysenheterna 
inte finns (Kylén, 2004). Att kunna hålla en viss distans till undersöknings-
objektet brukar ses som en fördel vid en kvantitativ undersökning. Detta 
på grund av att kvantitativ forskning handlar om att redogöra utfallet av 
de utförda mätningarna (Olsson & Sörensen, 2021). I denna undersökning 
 användes metoden för att samla in en större mängd data. Genom att ramver-
ket i undersökningen var att använda en mätbara svarsskala var det möjligt 
att enheternas svar kunde bedömas och sammanställas som diagram och 
statistik på ett konkret sätt. I kvantitativa studier anses detta vara en huvud-
saklig faktor (Backman, 2016)

Det är även viktigt att undersökningen förblir neutral, eftersom att 
 undersökningen ska kunna gå att upprepa vid ett senare tillfälle (Olsson & 
Sörensen, 2021). Därför är enkätundersökningen som har använts i denna 
studie utformad med objektiva frågor så att enheterna inte har påverkats av 
forskarens åsikter.

4.2 .1 URVAL
Urvalet till denna studie skedde genom ett obundet slumpmässigt urval. 
Undersökningen publicerades på författarens egna facebook-konto som 
hade 616 vänner. Se inlägget i Bilaga 1. Vännerna blev då studiens popula-
tion. Eftersom författaren inte hade kontroll över att bestämma vilka från 
populationen som svarade på enkäten skedde urvalet vidare genom ett 
självselektionsurval, vilket syftar till att respondenterna har möjligheten att 
själva bestämma om de vill medverka i undersökningen eller inte (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017). 
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4.2 .2 GENOMFÖRANDE
Studiens enkäten bestod av 14 stycken frågor som förbereddes innan enkät-
undersökning lades ut som en webbenkät, något som Ekström och Johans-
son (2019) menar är en vanligt förekommande strategi att använda. Enkäten 
gjordes via Survio som är en webbaserad tjänst för att skapa webbenkäter. 
Se hela enkätundersökningen i Bilaga 2. Tjänsten valdes för att möjlighe-
ten fanns att på ett enkelt sätt kunna sammanställa resultat. Frågorna till 
enkätundersökningen utformades utifrån studiens andra frågeställning; 
Hur förhåller sig ett urval konsumenter till hållbar konsumtion kopplat till 
inredningsprodukter designade med biologiskt nedbrytbara material från 
matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin?

Frågorna i enkätundersökningen innehöll olika typer av svarsalternativ. På 
åtta frågor kunde respondenterna enbart välja ett svarsalternativ. Sex av frå-
gorna var flervalsfrågor där respondenterna kunde välja ett eller flera svar 
som passade. På fyra av dessa frågor hade även respondenten möjlighet att 
skriva in ett eget svar om de ansåg att inget av svarsalternativen stämde in. 
Den första delen av enkätundersökningen, bestående av sju frågor, hand-
lade om individers konsumtionsval och synen på hållbar konsumtion. Den 
andra delen fokuserade på hur individer ställer sig till inredningsprodukter 
tillverkade av biologiskt nedbrytbara material i form av matavfall eller rest-
produkter från livsmedelsindustrin.

Plattformen facebook använder sig av en algoritm där nya inlägg hamnar 
längst upp och äldre inlägg får en placering längre ner i flödet. Algoritmen 
påverkade frekvensen av de insamlade svaren ju längre tid som enkäten 
fanns tillgänglig på facebook. Under de 36 första timmarna som enkäten 
fanns tillgänglig samlades cirka 85 procent av svaren in. Efter denna tid 
inkom det därför inte så många nya svar och en teoretisk mättnad upp-
stod. Teoretisk mättnad nås när ingen ny relevant information eller tankar 
från den tänkta populationen kommer fram (Esaiasson et al., 2017). Svaren 
på  enkäten samlades in under perioden 2 – 4 mars 2022. När inlägget med 
 enkäten togs bort från facebook hade 65 svar samlats in. 

4.3 METODPROBLEM
Ett problem som visade sig med den visuella researchen var att det var svårt 
att få fram relevanta sökträffar relaterat till området som studien ämnade att 
undersöka. Flera olika sökkombinationer fick användas för att få relevanta 
träffar. Undersökningsområdet fick då utökas från enbart sökningar på 
Google till att även titta på olika konton på Instagram. Eftersom sökträff arna 
blev så få är det också svårt att dra några generaliseringar kring resultatet 
då det finns en risk att hela urvalet inte representerar hur marknaden av 
biologiskt nedbrytbara produkter ser ut i Europa.

Ett annat metodproblem kring studiens andra undersökande del, enkät-
undersökningen, var att få enheter från populationen valde att medverka i 
enkäten. Det var totalt 616 personer som hade möjlighet att svara på enkä-
ten, vilket resulterade i att 551 personer uteblev från undersökningen. Detta 
kallas externt bortfall (Ekström & Larsson, 2010). Det externa bortfallet kan 
bero på  att personerna har missat enkätundersökningen under tidsperio-
den den fanns tillgänglig, att de inte är intresserade av inredningsprodukter 
eller att det inte fanns något intresse i att vara med i just denna undersök-
ning. Att enkätundersökningar genererar en större mängd bortfall är van-
ligt vid användandet av självselektionsurval (Esaiasson et al., 2017). Därför 
är detta ett metodproblem som ofta förekommer i dessa sammanhang och 
något som kan förväntas redan innan enkätundersökningen gjordes till-
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gänglig. Valet av plattform för enkätformuläret kan ha bidragit till bortfallet 
då det förutsätter att personerna är aktiva på plattformen för att kunna se 
inlägget. Att enkäten bara fanns tillgänglig under en kortare tidsperiod kan 
också ha bidragit till metodproblemet då det finns en risk att personer kan 
ha missat inlägget. 

4.4 VALIDITET OCH RELIABILITET 
För att en undersökning ska ha ett material som är empiriskt pålitligt 
krävs det att materialet som beskrivs är av hög validitet och reliabilitet 
 (Ekström & Johansson, 2019). Validitet kan delas upp i två olika definitioner, 
 begreppsvaliditet och resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2017). Begrepps-
validitet syftar till att studien inte ska innehålla några systematiska eller 
osystematiska fel samt att teoretiska definitioner ska stämma överens med 
operationella indikatorer. God begreppsvaliditet i kombination med hög 
reliabilitet kallas resultatvaliditet. Resultatvaliditet handlar också om att 
studien ska undersöka det som är tänkt att undersöka (Esaiasson et al., 
2017). Att studien inte innehåller några systematiska fel är också viktigt 
då det är avgörande om studien ska kunna tillhandahålla en verklig och 
trovärdig slutsats (Esaiasson et al., 2017). Reliabilitet syftar till noggrann-
heten i studiens operationaliseringar. Något som kan sänka reliabilitet är 
osystematiska mätfel, vilket kan ske både av undersökningspersonerna eller 
av forskaren (Thrane, 2019).

Studiens validitet stärks av att använda enkätundersökning som metod 
 eftersom en del frågor gällande konsumtion och hållbarhet kan uppfattas 
som känsliga. Därför kan det vara fördelaktigt att respondenterna får svara 
på en anonym enkät där risken att påverkas av andra minskas (Groves, 
Fowler, Couper, Lepkowski, Singer & Tourangeau, 2009). Även att frågorna 
är utformade på ett neutralt sätt stärker studiens validitet då det inte ger 
utrymme för respondenterna att påverkas av forskarens åsikter. Frågorna 
testades även av flera personer innan den riktiga enkäten skickades ut.  Detta 
gjordes för att eventuella fel skulle upptäckas och för att säkerställa att 
frågorna inte misstolkades. Att testa enkäten är något som även det stärker 
validiteten och reliabiliteten i denna undersökning då risken att ha med 
systematiska och osystematiska fel minskas samt att det stärker att frågorna 
enbart går att tolka på ett sätt. Något som Kylén (2004) menar är viktigt för 
att en enkät ska uppfylla god validitet och reliabilitet. 

4.5 ETISK A ASPEKTER
På grund av att forskning har en central roll i samhällets ställs stora krav på 
den och även på själva forskaren. Det är även viktigt att forskningen är fri 
från yttre påverkning samt att forskarens eget intresse inte influerar forsk-
ningen (Vetenskapsrådet, 2018). 

För att uppfylla god forskningssed kan olika principer tillämpas. En av 
dessa är Allea vilket är den europeiska kodexen för forskningens integri-
tet. Kodexen består av fyra principer, tillförlitlighet, ärlighet, respekt samt 
ansvarighet. Dessa kan användas för att vägleda forskaren i arbetet samt att 
underlätta hanteringen av etiska och praktiska konflikter som kan uppstå i 
en studie. Tillförlitlighet syftar till att säkerställa studiens kvalité i metod, 
analys och i använda resurser. Ärlighet handlar om att genomförandet och 
informationen om studien utformas på ett korrekt, fullständigt och objektivt 
sätt. En studie ska även respektera deltagarna i forskningen och samhället i 
stort där ekosystem, kulturarv och miljö är inkluderade. Ansvarighet syftar 
på att forskaren har ansvar över studien från idé till publicering men även 
för dess vidare konsekvenser (Allea, 2018).
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Med hänsyn för GDPR samt Alleas princip om respekt har denna studien 
har inte samlat in och lagrat några personliga uppgifter från deltagarna. 
Detta för att värna om deltagarnas anonymitet. GDPR lagen handlar om att 
skydda individers personliga uppgifter samt känslig information (Integri-
tetsskyddsmyndigheten, 2021).  

Bildmaterialet i denna studie har författaren tagit själv och även figurerna 
som visualiserar olika modeller har författaren skapat. Studien innehåller 
alltså inte figurer eller annat visuellt material taget från andra sidor eller 
personer med hänsyn till upphovsrätten (Javascript, u.å).

5. RESULTAT OCH ANALYS
Detta kapitel inleds med att presentera resultat och analys av den visuella resear
chen. Därefter redovisas enkätundersökningens resultat samt tillhörande analys. 
Diagram har använts för att visualisera resultatet av enkätundersökningen.
 
5.1 VISUELL RESEARCH 
För att besvara studiens första frågeställning; Vilka inredningsprodukter finns 
på en europeisk marknad som är designade av biologiskt nedbrytbara material 
från matavfall eller restprodukter från livsmedelsindustrin? gjordes en visuella 
research. Resultatet delades in i två områden utifrån de bestämda urvals-
kriterierna. Den första delen presenterar de resultat som uppfyller kriteriet 
om kommersiella produkter på marknaden och den andra delen visar de 
inredningsprodukter som inte fanns tillgängliga för att konsumera men har 
synliggjorts vid utställningar och tävlingar eller som nya forskningsprojekt.

5.1.1 KOMMERSIELLA INREDNINGSPRODUKTER
Nedan presenteras resultatet av de kommersiella  inredningsprodkuterna 
som har hittats genom den visuella researchen. Genom sökningarna 
hittades tre inredningsprodukter som uppfyllde urvalskriterierna, vilket 
var att det skulle vara en inredningsprodukt som var tillverkat i biologiskt 
nedbrytbart material i form av matavfall eller restprodukter från livsmedels-
industrin och finnas tillgängliga på en europeisk marknad för kommersiellt 
bruk. Under bilderna står vilket material produkten är tillverkad i, varu-
märke samt vilket land företaget kommer ifrån.

Figur 3. Lampskärm tillverkad av kaffesump. Biohm, Storbri
tannien. Foto: Sigrid Näslund.
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5.1.2 ICKE KOMMERSIELLA INREDNINGSPRODUKTER
Nedan presenteras resultatet av de icke kommersiella  inredningsprodukterna 
som har hittats genom den visuella researchen. Urvalskriteriet för detta 
 område var produkter som har varit med i utställningar, tävlingar eller 
som har designats fram som nya forskningsprojekt. Genom sökningarna 
hittades sju inredningsprodukter som uppfyllde urvalskriterierna. Under 
bilderna står vilket material produkten är tillverkad av, vilket varumärke 
eller  person som designat produkten samt vilket land företaget/personen 
kommer ifrån.

Figur 4. Fat tillverkad av äggula från ankägg. WKND Lab, 
Sydkorea/Schweiz. Foto: Sigrid Näslund.

Figur 5. Lampskärm tillverkad av apelsinskal. Caracara 
 Collective, Finland. Foto: Sigrid Näslund.
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Figur 6. Vas tillverkad av koblod. Studio Basse Stittgen, 
 Tyskland. Foto: Sigrid Näslund.

Figur 7. Ljusstake tillverkad av rester från apelsin. Kikkis, 
Turkiet. Foto: Sigrid Näslund.
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Figur 8. Vas tillverkad av rester från tee. Cheng Cheng, Stor
britannien/Kina. Foto: Sigrid Näslund.

Figur 9. Fat tillverkad av valnötsskal. Fabien Juvenon, Frank
rike. Foto: Sigrid Näslund.
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Figur 10. Ljusstake tillverkad av matavfall. Riccardo Cenedella, 
Storbritannien. Foto: Sigrid Näslund.

Figur 11. Vas tillverkad av fruktavfall. Peelsphere, Tyskland. 
Foto: Sigrid Näslund.
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5.1.3 ANALYS
Resultatet av den visuella researchen visar att det finns inredningspro-
dukter på den europeiska marknaden som frångår den traditionella linjära 
ekonomin som syftar på principen om att ta–tillverka–slänga (Mathews 
et al., 2011). Att inredningsprodukterna finns kan också vara ett resultat 
av att efterfrågan på förnybara och biologiskt nedbrytbara material ökar i 
samhället (Wróblewska-Krepsztul et al., 2018). Analysen av produkterna 
visar också att de ingår i en cirkulär modell som Rashid et al. (2013) menar 
tar tillvara på de resurser som redan finns i samhället i form av olika avfall 
och restprodukter. Genom att designa inredningsprodukter av biologiskt 
nedbrytbara material kan produkterna ingå i ett system med slutna loopar, 
något som Moreno et al. (2016) menar är avgörande för att nå en cirkulär 
ekonomi. Eftersom inredningsproduterna är tillverkade av bland annat 
matavfall och restprodukter kan de ingå i en biologisk cykel och därmed 
kan också produkterna från resultatet bidra till näring i jorden i ett cirkulär 
system (McDonough & Braungart, 2002). 

Resultatet av de två delarna i den visuella researchen visade att det inte 
fanns lika många inredningsprodukter som gick att konsumera för privat-
personer, utan att de flesta produkterna synliggjordes på utställningar eller 
som nya forskningsprojekt. Detta kan försvåra för konsumenten att göra ett 
mer hållbart konsumtionsval. Pape et al. (2011) menar att det är samhället 
som måste möjliggöra för konsumenter att kunna välja en mer hållbar pro-
dukt, annars kommer individer fortsätta att konsumera på ett ohållbart sätt.

Figur 12. Lampa tillverkad av apelsinskal. Luca Alessandrini, Italien. 
Foto: Sigrid Näslund.
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5.2 ENK ÄTUNDERSÖKNING
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen som genomfördes för 
att besvara den andra frågeställningen; Hur förhåller sig ett urval konsumenter 
till hållbar konsumtion kopplat till inredningsprodukter designade med biologiskt 
nedbrytbara material? I resultatet presenteras bara nio av de fjorton frågor 
som fanns med i enkätundersökningen. Detta på grund av att endast nio 
frågor var relevant för att undersöka studiens syfte. 

5.2 .1 RESULTAT OCH ANALYS
I enkätundersökningen deltog 65 respondenter. Författaren hade 616 vänner 
på sin facebook vilket resulterade i en svarsfrekvens på elva procent. En 
svarsfrekvens mellan 10–15 procent för en webbenkät anses vara god om 
forskaren inte har skickat någon enkät till populationen vid något tidigare 
tillfälle (Surveymonkey, u.å).  

Figur 13. Diagrammet visar hur många respondenter  
som handlar  inredningsprodukter. Nvärde: 65. 

Resultat 
På frågan som handlade om hur många som brukar handla inredningspro-
dukter svarade 58 respondenter att de brukar köpa inredningsprodukter 
och 7 stycken svarade att de inte brukar göra det. 

Analys 
Vid en analys av resultatet visade det att en större majoritet av respon-
denterna handlar inredningsprodukter. Svaren är alltså relativt eniga där 
konsumtion av inredning sker i en större utsträckning. Att konsumtion av 
bland annat inredningsprodukter ökar är även något som Roos (2020) visar i 
sin konsumtionsrapport där svaren från denna enkäten stödjer hans siffror. 
Enligt Mont et al. (2020) har hemmet också blivit en mer central livsstilsfråga 
där mer tid har spenderats, vilket också kan vara en förklaring till varför 
majoriteten av studiens respondenterna brukar konsumerar inredningspro-
dukter.  
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Figur 14. Diagrammet visar hur många respondenter  
som ser sig själva som miljömedvetna. Nvärde: 65. 

Resultat 
Frågan var: Ser du dig själv som en miljömedveten person? Resultatet på 
frågan visade att 44 respondenter svarade att det oftast ser sig själv som en 
miljömedveten person. 11 respondenter uppgav att de aldrig ser sig själv 
som miljömedveten medans 10 stycken svarade att de alltid gör det.

Analys 
Analysering av resultatet visade att även svaren på denna fråga var relativt 
eniga. Majoriteten av personerna ansåg att det oftast eller alltid såg sig själv 
som miljömedveten. Detta kan bero på att medvetenheten och engage-
manget för hållbarhetsfrågor har ökat i samhället (Wang et al., 2021). Elva 
respondenter svarade att de inte såg sig själv som en miljömedveten person 
och detta kan förklaras genom Pape et al. (2011) teori om att människans 
individuella värden har en stor påverkan på ett beteendemönster. En annan 
anledning vara kan att en individs miljömedvetenhet krockar med männ-
iskans ständiga strävan efter att nästa bästa produkt i och med den konsum-
tionsbaserade kulturen som Brower et al. (2005) menar att människan lever i. 

Figur 15. Diagrammet visar hur många respondenter som har
miljön i åtanke vid köp av nya inredningsprodukter. Nvärde: 65. 

Resultat 
På frågan som handlade om hur många som har miljön i åtanke när de 
handlade nya inredningsprodukter svarade 40 respondenter att de tänker på 
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 miljön ibland när de handlar inredningsprodukter, 15 respondenter svarade 
att de aldrig har miljön i åtanke och 10 stycken svarade att de alltid har det. 

Analys 
Att 40 av totalt 65 respondenterna svarade att det bara har miljön i åtanke 
ibland vid konsumtion av inredning och 15 stycken menar att de aldrig har 
det, och enbart 10 stycken påstår att det alltid tänker på miljön vid köp av 
nya inredningsprodukter, kan stämma överens med ovanstående resultat 
då majoriteten av respondenterna svarade att de oftast ansåg sig själva som 
miljömedvetna personer. Eftersom det var fler respondenter som svarade att 
de ofta har ser sig själva som miljömedvetna, 44 stycken, än de som svarade 
att de hade miljön i åtanke vid köp av inredningsprodukter, 40 stycken, kan 
detta förklaras genom att Olsons (2013) teori om att det finns en attityd och 
beetendeklyfta hos konssumenter där konsumenten påstår att de är miljö-
medvetna men ändå gör ohållbara konsumtionsval. 

Figur 16. Diagrammet visar hur många respondenter som är intresserade 
av att veta vilket material inredningsprodukter är tillverkade av. Nvärde: 65. 

Resultat  
Frågan som ställdes var: Är du intresserad av att veta vilket material en 
inredningsprodukt är tillverkad av? På denna fråga svarade 29 respondenter 
att de oftast är intresserade av att veta vilket material som en inrednings-
produkt är tillverkad av. 17 stycken svarade att de alltid är intressant och 
15 respondenter svarade att de aldrig tycker att det är intressant. 4 stycken 
svarade att de inte vet.

Analys 
Genom att analysera svaren kan det konstateras att de flesta tycker att det 
oftast är intressant att veta vilket material en produkt är tillverkad av. Resul-
tatet visade även att  att det var fler som alltid tycker sådan information är 
intressant än de som aldrig tycker det. Detta påvisar hur viktigt det är för en 
designer att designa produkter rätt från början eftersom majoriteten av res-
pondenterna på något sätt tycker att det är viktig information att få. Utifrån 
respondenternas svar och MacArthurs (2015) konstaterande om att design-
stadiet påverkar hur produkts cirkularitet kan svaren i enkäten påvisa av att 
information om material i inredningsprodukter är viktigt. Detta går även i 
linje med EU-kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin där 
ett av målen är att förse konsumenter med bättre information om produkter 
(Riksdagen, 2020).
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Figur 17. Diagrammet visar vad respondenterna tycker  
är viktigast vid köp av inredningsprodkter. Nvärde: 65. 

Resultat  
På denna fråga som handlar om vad respondenterna tyckter är viktigt när 
de handlar inredningsprodukter kunde de välja fler än ett svarsalternativ 
som de tyckte stämde in. Resultatet visar att flesta respondenter anser att 
priset är det viktigaste vid ett köp av en ny inredningsprodukt, vilket valdes 
42 gånger. Att produkten ska vara tillverkad av hållbara material valdes 
23 gånger och att produkten ska vara tillverkad i Sverige valdes 18 gånger. 
Svarsalternativet ”inga specifika preferenser” valde respondenterna 13 gånger. 
Alternativet som respondenterna tyckte var minst viktigt var att produkten 
är från ett märke som de föredrar, vilket valdes 12 gånger.

Analys 
Vid en analys av resultatet visade det att respondenternas svar var väldigt 
varierande. Fuchs (2013) menar just att det som driver olika konsumtionsval 
är skiftande. Att flest respondenter svarade att priset var det viktigaste  är 
något som också Fuchs (2013) menar är en avgörande faktor till beslut vid ett 
konsumtionsval. Att 23 respondenter ansåg att produkten skulle vara till-
verkad i ett hållbar material och 18 respondenter svarade att det viktigaste 
var att produkten skulle vara tillverkad i Sverige kan förklaras genom Eiadat 
et al. (2008) teori om att en produkt blir mer eftertraktad om den är mer 
hållbar. Pape et al. (2011) menar att ett beteendemönster även kan bygga på 
människors individuella värden. Därför kan respondenterna som svarade 
att det viktigaste var att inredningsprodukten var från ett märke de före-
drog, antas ha ett personligt värde i att märket på produkten är väsentlig.
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Figur 18. Diagrammet visar hur många respondenter som känner till att det finns 
 inredningsprodukter tillverkade av biologiskt nedbrytbart material. Nvärde: 65. 

Resultat  
På frågan som handlade om respondenterna kände till att det fanns 
 inredningsprodukter som är tillverkade av biologiskt nedbrytbara material 
svarade 37 respondenter att de inte vet om att sådana produkter finns och 18 
stycken svarade att det visste om det. 10 respondenter valde svarsalternati-
vet ”vet inte”.

Analys
Att majoriteten av respondenterna inte visste att det fanns inredningspro-
dukter som är tillverkade av biologiskt nedbrytbara material kan förklaras 
genom Tromp et al. (2011) teori som handlar om att även om företag designar 
mer hållbara produkter så finns det en risk att konsumenter ändå inte att 
kommer att uppmärksamma dessa. Därför kan miljöfördelarna med dessa 
inredningsprodukter förlora värde eftersom själva användningsfasen av 
produkten blir obemärkt, något som Pinkse och Bohnsack (2021) menar är 
avgörande för att nå en hållbar konsumtion. En annan orsak till varför så få 
respondenter känner till denna typ av produkt kan bero på att samhällets 
struktur inte har tillåtit respondenterna att få information till att kunna 
göra mer hållbara konsumtionsval. Vilket är något som Pepe et al. (2011) 
menar är en viktigt faktor för att konsumenter ska kunna välja alternativa 
och håll bara levnadssätt. Genom dagens syn på den cirkulär ekonomin 
förväntas konsumenter även vara medvetna och engagerade i hur produkter 
framställs (Hobson & Lynch, 2016), något som svaren från denna enkät mot-
bevisar där det kan antas att mer ansvar ligger på företagen att möjliggöra 
för konsumenter att agera mer hållbart. 
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Figur 19. Diagrammet visar hur många respondenter som kan tänka sig att köpa 
inredningsprodukter av ett biologiskt nedbrytbart material. Nvärde: 65. 

Resultat  
Frågan som ställdes till respondenterna var: Skulle du kunna tänka dig att 
handla inredningsprodukter som är tillverkade av biologiskt nedbrytbara 
material? Resultatet visar att 53 respondenter kan tänka sig att handla biolo-
giskt nedbrytbara inredningsprodukter. 7 respondenter svarade att de inte 
visste om de kan tänka sig det och 5 respondenter svarade att de inte kan 
tänka sig att handla inredningsprodukter som är tillverkade av biologiskt 
nedbrytbara material.

Analys 
Vid analysering av resultatet framkommer det att majoriteten av responden-
terna ställer sig positiva till att konsumera inredningsprodukter tillverkade 
av biologiskt nedbrytbara material. Detta kan förstärka Eiadat et al. (2008) 
teori om att efterfrågan på mer hållbara produkter har ökat i samhället 
och att cirkulära modeller har influerat människor att agera mer hållbart 
(Rashid et al., 2013). Att intresse av att konsumera just en produkt som är 
biologiskt nedbrytbar menar Wróblewska-Krepsztul et al. (2018) beror på 
att efterfrågan på förnybara och biologiskt nedbrytbara material har blivit 
större. 
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Figur 20. Diagrammet visar hur många respondenter som inte kan tänka sig att 
handla  inredningsprodukter av biologiskt nedbrytbart material. Nvärde: 5. 

Resultat 
Resultatet visar att personerna som svarade nej på om de skulle kunna 
 tänka sig att handla en inredningsprodukt tillverkade av biologiskt ned-
brytbara material inte skulle vilja av flera olika anledningar. På denna fråga 
hade respondenterna möjlighet att välja flera passande svarsalternativ. De 
kunde även fylla i ett eget svar om inget av svarsalternativen stämde in. Den 
främsta anledningen, som samtliga 5 respondenter svarade, är på grund 
av att de är osäkra på hur produkten ska användas. Bristen på tillförlit-
ligheten i materialets hållfasthet valdes 4 gånger. De två alternativen som 
 respondenterna valde minst, vilket var 1 gång, och hade lika många svar är 
att produkten kännas ohygienisk samt ofräsch. Enligt resultatet valde även 
3 respondenter att fylla i ett eget svar. Vid analysering av de enskilda svaren 
i resultatet framkom det att inga ifyllda svar från respondenterna fanns. 
Dessa svar räknas därför som bortfall i detta resultat.

Analys 
Genom en analys av resultatet visar det att respondenterna främst är osäkra 
på hur produkten skulle användas samt att tillförlitligheten i material-
ets hållfasthet var bristande. Detta kan förklaras genom Kannengiesser 
och Gero (2012) teori om att konsumenter tenderar att välja bort hållbara 
produkter om valet kräver en stor kognitiv ansträngning. Respondenterna 
är kanske inte vana att använda inredningsprodukter av ett biologiskt ned-
brytbart material och därför kan det till en början krävas en stor kognitiv 
ansträngning för att ändra ett invant beteende och tankesätt, vilket Pinkse 
och Bohnsack (2021) menar är en orsak till varför människor väljer bort 
hållbara produkter. Att respondenterna inte litar på materialets hållfasthet 
kan förklaras av att hållbara produkter, enligt Luchs et al. (2012) och Olson 
(2013), ofta upplevs ha en sämre funktionella prestanda. Pinkse och Bohn-
sack (2021) menar att vissa konsumenter inte kommer att kompromissa med 
funktionaliteten för att få en mer hållbar produkt, något som resultatet i 
denna fråga visade.
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Figur 21. Diagrammet visar hur många respondenter som kan 
tänka sig att handla en vas tillverkad av koblod. Nvärde: 65. 

Resultat  
På frågan som handlade om respondenterna skulle kunna tänka sig att 
handla en vas tillverkad av koblod svarade 40 respondenter att de kan tänka 
sig att köpa produkten. 18 respondenter svarade att de inte kan tänka sig att 
göra det och 7 stycken fyllde i svaret ”vet inte”. Till denna fråga presenteras 
också en bild av en vas till respondenterna som var hämtad från resultatet 
av den visuella researchen, se figur 6.

Analys 
Att majoriteten skulle kunna tänka sig att handla produkten stödjer den 
tidigare forskningen där Eiadat et al. (2008) hävdar att en intresset och 
 efterfrågan på hållbara produkter ökar i samhället, men också att efterfrå-
gan på själva produkten ökar om den är tillverkad på ett mer miljöanpassat 
sätt. Att sju personer svarade nej på frågan kan förklaras genom Pape et 
al. (2011) teori om att individuella värden samt attityder är två avgörande 
faktorer hos individer vid ett konsumtionsval. I detta fall kanske en inred-
ningsprodukt tillverkad av animaliska restprodukter, som presenterades 
tillsammans med frågan, går emot personernas egna värderingar. 
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6. SLUTSATS
I detta kapitel kommer de slutsatser som undersökning kommit fram till 
samt syftet att diskuteras  

Syftet med denna studie var att undersöka hur cirkulär design kan främja 
hållbar konsumtion genom produkter tillverkade av matavfall eller restpro-
dukter från livsmedelsindustrin. Utifrån detta formulerades två frågeställ-
ningar; Vilka inredningsprodukter finns på en europeisk marknad som är 
designade av biologiskt nedbrytbara material från matavfall eller restpro-
dukter från livsmedelsindustrin? samt; Hur förhåller sig ett urval konsu-
menter till hållbar konsumtion kopplat till inredningsprodukter designade 
med biologiskt nedbrytbara material från matavfall eller restprodukter från 
livsmedelsindustrin? För att besvara den första frågeställningen gjordes en 
omvärldsbevakning i form av en visuell research och för att  kunna  besvara 
den andra frågeställningen genomfördes en enkätundersökning där 65 
analysenheter medverkade.    

Omvärldsbevakningen i form av den visuella researchen visade att det  
finns produkter tillverkade av matavfall eller restprodukter från livsmedels-
industrin. Både som privatpersoner kan konsumera men också produkter i 
form av utställnings- eller forskningsobjekt. Dessa inredningsprodukter var 
dock få och svåra att hitta via sökningar på google. Detta kan medföra att 
konsumenterna inte kommer anstränga sig till den grad som krävs för att 
kunna konsumera hållbara inredningsprodukter. Något som Kannengiesser 
och Gero (2012) menar är viktigt för att kunna ställa om till att börja konsu-
mera mer hållbart. Detta skapar en problematik för att lyckas ställa om till 
en cirkulär ekonomi där hållbara produkter måste bli mer lättillgängliga för 
konsumenter. Utifrån denna information kan därför en slutsats dras om att 
bristen på produkter kan vara en anledning till varför många fortsätter att 
konsumera ohållbart.   

Enkätundersökningen visade att det finns ett starkt intresse av att kon-
sumera inredningsprouker tillverkat av biologiskt nedbrytbara material. 
Dock var det många respondenter som aldrig hade hört talas om dessa 
inredningsprodukter. Därför kan en slutsats dras om att information och 
kunskap om produkterna måste nå ut till en bredare grupp av individer för 
att hållbar konsumtion ska kunna få genomslag och göra skillnad i samhäl-
let. För att individer ska ändra sitt beteende behövs alltså mer än bara ett 
intresse och en positivt vilja, det behövs också en individuell motivation till 
att ta ansvar och agera utifrån det. Den slutsatsen är i linje med Pinkse och 
Bohnsack (2021) som menar att omställningen till en hållbar konsumtion är 
utmanande eftersom det kräver att konsumenter ifrågasätter och förändrar 
ett invant beteende. Det här styrks även av Kaaronen (2017) som menar att 
en hållbar konsumtion inte kan nås enbart genom att företag designar nya 
hållbara och innovativa produkter, utan det som är den avgörande faktorn 
är att få konsumenter att lära sig hur de kan ändra ett beteende och nyttja 
produkter på ett hållbart sätt. 

Av de totalt 65 respondenter som var med i undersökningen svarade fem 
respondent att de inte hade något intresse av att konsumera inredningspro-
dukter tillverkade av matavfall eller andra restprodukter från livsmedelsin-
dustrin. Detta eftersom de främst inte litade på produktens hållfasthet. En 
slutsats som kan dras av det resultatet är att statusen på hållbara produkter 
måste höjas vilket kan åstadkommas via bland annat nya affärsmodeller 
som också inkluderar marknadsföring och information till konsumenterna.  
Pinkse och Bohnsack (2021) menar just att ju mer en hållbar produkt 
 erbjuder konsumenterna olika möjligheter att gör en  beteendeförändring, 
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desto större chans är det att de kommer att anta och ta till sig den informa-
tionen och möjligheten på ett sätt som upprätthåller en hållbar konsumtion. 

Denna studie visar således att det finns flera potentiella möjligheter att med 
hjälp av cirkulär design bidra till ett mer hållbart konsumtionsmönster inom 
inredningsbranschen. Företag som har implementerat cirkulära affärsmo-
deller måste dock förbättra tillgängligheten och informationen för konsu-
menterna så att en omställning mot en cirkulär ekonomi kan ske på riktigt. 

7. SLUTDISKUSSION  
I detta avslutande kapitel diskuteras vilka problem som har uppstått i 
 undersökningen men också vilka fortsatta forskningsområden som hade 
varit intressant att vidare utforskat.
 
Något som var förvånade i denna studie var hur få företag det finns på 
marknaden som säljer inredningsprodukter tillverkade av ett biologiskt 
nedbrytbart material. Att ett liten mängd sökträffar framkom kan dock bero 
på att sökorden som användes i omvärldsbevakningen var bristfälliga. På 
grund av det låga antalet resultat kan därför studiens validiteten och relia-
biliteten ifrågasättas. Ett annat problem som uppstod var att få respondenter 
medverkade i enkätundersökningen. Detta medför att några generalise-
ringar kring hur samhället i stort ser på hållbar konsumtion och biologiskt 
nedbrytbara inredningsprodukter är svåra att göra.
   
Trots att sökningarna i den visuella researchen gav få resultat var det intres-
sant att se vilken potential det finns av att använda resurser av matavfall 
eller restprodukter från livsmedelsindustrin som tillverkningsmaterial som 
i vanliga fall bara slängs. Detta produktområde öppnar därför upp för flera 
möjligheter att designa och utveckla nya innovativa inredningsprodukter 
som kan bidra till att minska den negativa miljöpåverkan. Detta i sin tur 
öppnar också upp nya möjligheter för människor att ändra sitt sätt att leva 
och tänka. Då denna studie fokuserar på hållbar konsumtion från ett konsu-
mentperspektivet skulle det därför vara intressant att undersöka hur företag 
ställer sig till att implementera cirkulera designprocesser och att nyttja de 
resurser som vi människor redan har framtagit. Eftersom studiens avgräns-
ning var att enbart undersöka möjligheterna med matavfall eller restpro-
dukter från livsmedelsindustrin som tillverkningsmaterial hade det således 
varit intressant att undersöka vilka fler alternativa material som kan nyttjas 
inom inredningsbranschen.
 
Det är även glädjande att se att regeringens handlingsplan för en cirkulär 
ekonomi innefattar just satsningar på forskning kring biologiska material 
och att det finns en ambition om att matavfall och restprodukter ska återin-
föras till kretsloppet på ett cirkulärt vis.
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Bilaga 1.
Nedan presenteras inlägget till enkätundersökningen som publicerades på 
författarens facebook-konto.

Bilaga 2.
Kommande bilder presenterar enkätundersökningen i sin helhet.
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