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Abstrakt 
Bakgrund: Genom den ständigt pågående industrialiseringen i världen samt de 

senaste 100 årens ökade resursåtgång, ökar behovet av förnybara resurser i världen. Att 

jordens befolkning dessutom förväntas öka till över nio miljarder redan år 2050 sätter 

press på utvecklingen av förnybara resurser samt nya arbetssätt för att i framtiden kunna 

klara av framtidens ökande behov av resurser. Genom att använda ett 

cirkulärekonomiskt tankesätt där produkter designas för att antingen återanvändas, 

materialåtervinnas eller energiutvinnas, skapas möjligheter för att resurserna ska kunna 

användas i produktionen av nya. Syftet med det cirkulärekonomiska tankesättet är att 

inget, eller så lite material som möjligt, ska bli till avfall. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag i Sverige kan arbeta med 

cirkulär ekonomi för att minska sin miljöpåverkan samt effektivisera sin 

resursanvändning. 

 

Metod: Vi har genomfört en kvalitativ studie där empiri har samlats genom semi-

strukturerade intervjuer och tidigare fallstudier gjorda i Kina.  

 

Slutsats: Vi har utifrån vårt arbete med cirkulär ekonomi kommit fram till att nya 

tankesätt krävs för att en cirkulär ekonomi ska kunna implementeras. Gamla 

tankemönster där avfall ses som något negativt måste ersättas med tankesätt där avfall 

och restprodukter ses som tillgångar. Vi anser att cirkulärekonomiska nätverk mellan 

företag kan jämföras med, och styras som, värdekedjor. Nätverken kan uppstå inom 

befintliga värdekedjor eller bestå av nya aktörer som tillsammans bilder ett 

cirkulärekonomiskt kretslopp. Vidare ges ett förslag på vidare forskning i form av ett 

certifikat som kan fungera som ett bevis på att företag tillämpar ett cirkulärekonomiskt 

arbetssätt. 

 
 
Nyckelord 
Cirkulär ekonomi, ekonomiska kretslopp, hållbarhet, miljö, återvinning, styrning, 

värdekedjor. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till cirkulär ekonomi och behovet av den förändring 

som det innebär. Därefter beskriver vi det problemområde som vi valt att studera, samt 

för en kortare diskussion kring detta. Här redogörs även för frågeställningen vi tagit 

fram samt syftet med uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Resursåtgången i världen har mellan 1900 och 2005 ökat med åtta gånger sin egen 

volym i genomsnitt, medan upptagningen av mineraler och andra malmer ökat 27 

gånger (Ma m.fl., 2015; Krausmann m.fl., 2009). Resursåtgången blir allt stabilare i 

länder som industrialiserats medan länder som exempelvis Kina och Mexiko som är 

under pågående industrialisering riskerar att öka resursåtgången ytterligare (Krausmann 

m.fl., 2009). Världens befolkning förväntas dessutom öka till över nio miljarder till år 

2050 vilket tros kunna leda till ytterligare ökad resursåtgång (Ma m.fl., 2015). Behovet 

av förnybara resurser är därför ständigt ökande och behovet av nya arbetssätt blir mer 

akuta (Ma m.fl., 2015). Enligt McKinsey (2014) förväntas antalet medelklass-

konsumenter i världen öka med tre miljarder till år 2030 då befolkningen i 

utvecklingsländer förväntas få högre disponibel inkomst än tidigare tack vare 

industrialiseringen. Vidare menar de även att besparingarna som kan göras per år är en 

biljon dollar i världen redan år 2025. 

 

En rapport från år 2012 visar på att om 23 % av allt material inom EU skulle återvinnas 

skulle en ekonomisk besparing på 630 miljarder US dollar per år kunna göras 

(Mckinsey, 2012). I en rapport som tagits fram av Europeiska Kommissionen (2014) 

går det att utläsa att varje person inom EU årligen använder närmare 15 ton material 

samt att varje invånare inom EU i genomsnitt ger upphov till 4,5 ton avfall per år. Enligt 

rapporten hamnar ungefär hälften av detta på soptippen. Detta medan en rapport från 

Naturvårdsverket (2014) visar att det totala uppkomna avfallet år 2012 var 2,8 ton avfall 

per invånare i Sverige. Av de elva Svenska målen för återvinning år 2012 uppnåddes 

eller överträffades sju stycken av dessa, inklusive de två målen för total återvinning och 

total materialåtervinning. Total återvinning inkluderar dock material som har gått till 

förbränning i någon form av energiutvinningssyfte och där med har materialets framtida 

möjligheter till materialåtervinning förbrukats. 
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Svenska Miljöinstituten, IVL, delade i en miljörapport (2013) in Sveriges nuvarande 

miljösituation i fem områden: klimatet som innebär bland annat temperaturförändringar 

och havsnivåhöjningar, stratosfäriskt ozon som berör ozonlagrets förändring över tid, 

försurning som tidigare varit ett stort uppmärksammat problem, övergödningen av 

Östersjön som är ett aktuellt ämne i dagsläget, samt kemikalier som berör olika 

användningar av skadliga kemikalier. Enligt samma rapport, som följt dessa fem 

områden sedan 1988, har endast två av dessa områden förbättrats. Dessa två är 

ozonlagret, som påbörjat en långsam återhämtning sedan utsläppen av ozonskadliga 

gaser minskats, samt försurningen, som till viss del har börjat åtgärdas, även om arbetet 

kommer behöva fortsättas. De övriga tre miljöområdena är fortfarande problem som 

måste åtgärdas. Denna rapport visar på att människans klimatpåverkan varit väsentlig 

och genom att skapa en mer miljövänlig industri kan ett steg i rätt riktning tas och den 

cirkulära ekonomin kan fungera som en bra start på arbetet med att återhämta miljön. 

  

Den vanligast förekommande strukturen på värdekedjor för producerande företag i 

dagsläget innebär en linjär modell som utgår från att företag köper in råvaror, tillverkar 

en produkt, för att sedan sälja produkten till en konsument som använder den och 

slutligen förkastar produkten (McDonough, 2009). Produkten hamnar sedan i någon 

form av slutlig förvaring på en soptipp eller bränns. Företaget köper sedan in nya 

råvaror för att börja om processen från början. Enligt McDonough (2009) står det här 

sättet att konsumera för cirka 90 % av alla material som används i tillverkning i USA. 

Vidare menar de att produkten som konsumenten slutligen kastar dessutom endast 

består av 5 % av det material som krävs för att tillverka och frakta den i genomsnitt. De 

menar också att många av åtgärderna som vidtas för att bevara miljön i dagsläget endast 

är mindre dåliga istället för bra, vilket medför att miljöförstöringen fortsätter i mindre 

skala snarare än att stoppas. 

 

Även i den rapport som tagits fram av Europeiska Kommissionen (2014) som tidigare 

nämnts beskriver man hur den linjära ekonomin inte längre är ett hållbart alternativ och 

att en övergång till en kretsloppsekonomi skulle innebära ett nytt fokus på 

återanvändning, reparation, omvandling och återvinning. McDonough (2009) beskriver 

att ett alternativ till den linjära ekonomiska modellen är en cirkulär modell där 

användandet ses som ett kretslopp snarare än som en linjär förbrukning. Den cirkulära 

ekonomin grundas på cradle-2-cradle-filosofin som baserar sig på naturliga kretslopp 
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där förbrukade resurser bryts ned och blir till näring för nya, precis som ett kretslopp 

fungerar i naturen. Fokus inom cradle-2-cradle ligger på att uppfylla behov istället för 

att tillverka produkter. Effekten blir då att företag kan tänka i andra banor än att sälja 

produkter, så länge de tillgodoser kundens behov och finner ett sätt att kapitalisera 

användandet av produkten kan de fortsätta vara lönsamma. Produkterna som tillverkas 

planeras dessutom på ett sådant sätt att de går att återbruka efter att de förbrukats. I 

korthet går det att beskriva cirkulär ekonomi som återbruk av resurser där alla produkter 

designas så att de kan antingen återanvändas, materialåtervinnas eller energiutvinnas 

(Webster m.fl., 2013). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Begreppet cirkulär ekonomi handlar inte endast om hur företag kan arbeta för att skapa 

ett så kallat kretslopp, det handlar även om hur samhället konsumerar. En konsument 

önskar ofta ett resultat snarare än en produkt (Webster m.fl., 2013). Till exempel är 

sällan den önskade effekten vid ett tvättmaskinsinköp att äga en tvättmaskin utan 

snarare att få kläder tvättat. Likadant är det önskade resultatet oftast ett hål i väggen 

snarare än att äga en borrmaskin. Därför kan exempelvis leasing eller hyror, där 

användandet kapitaliseras snarare än försäljning vara fördelaktigt ur ett 

cirkulärekonomiskt synsätt. Om ett företag endast säljer en vara tillfälligt, för att sedan 

köpa tillbaka samma vara och sälja den igen till en ny konsument kan resursen användas 

om och om igen, vilket är fördelaktigt för företaget, konsumenten samt miljön (Webster 

m.fl., 2013).  

 

Cirkulär ekonomi anses dessutom vara en fördelaktig modell sett utifrån ett 

kostnadsbesparingsperspektiv då knappheten av resurser endast ökar och 

materialpriserna hela tiden stiger (Ma m.fl., 2015). En cirkulär ekonomi kan i framtiden 

komma att bli en nödvändighet snarare än ett alternativ om knappheten av resurser blir 

för stor. Många företag arbetar redan idag utifrån ett cirkulärekonomiskt perspektiv och 

rapporter visar på besparingar som finns att vinna inom ämnet, både för miljön och rent 

ekonomiskt (McKinsey, 2012). 

 

Hung m.fl. (2014) beskriver industri som en nödvändighet i samhället och avfall som en 

oundviklig biprodukt av industrins utveckling. Vidare beskriver de avfall som ett 

material som görs av med utan förväntad kompensation tillbaka. Avfallet kan komma 
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att bli en fara för människors säkerhet, antingen direkt eller genom negativ inverkan på 

miljön. Avfallet är således ett problem om det inte behandlas på rätt sätt. En av de 

viktigaste faktorerna bakom strävan att begränsa miljöförstöring är att försöka undvika 

att människor blir sjuka eller dör för tidigt. En möjlighet att minska miljöförstöring kan 

exempelvis vara att effektivisera avfallshanteringen genom exempelvis återvinning. Det 

är en hantering som sparar miljön och samtidigt fortsätter gynna den industriella 

utvecklingen då materialet återanvänds (Hung m.fl., 2014).  

 

Som exempel går det att se på Kina som i dagsläget har ungefär 1500 industriparker där 

en stor del av de verksamma företagen har en negativ miljöpåverkan, vilket har blivit ett 

problem (Wen & Meng, 2015). Som en åtgärd för att motverka föroreningen som blev 

resultatet av den växande industrialiseringen så implementerade Kinas regering år 2002 

en cirkulärekonomisk strategi på nationell nivå. Motiveringen var att energi- och 

resursåtgången i landet skulle effektiviseras vilket förväntades kunna uppnås genom den 

cirkulära ekonomins tre grundpelare: reducera, återanvända och återvinna (Geng m.fl., 

2009). 

 

Wen & Meng (2015) identifierade i sin studie fem olika roller i ett cirkulärekonomiskt 

kretslopp när de undersökte hur metallen koppar kunde återanvändas i en 

kretskortsindustri. Samma företag kunde inneha flera roller i värdekedjan men de flesta 

företag hade endast en roll och tillsammans bildade de ett kretslopp där kopparn 

återvanns. Detta visar att det i praktiken kan finnas viss problematik för varje enskilt 

företag att utveckla en cirkulär ekonomi då varje företag på egen hand skulle behöva 

inneha alla fem roller. Detta kan kräva omställningar och förändringar som kan bli för 

kostsamt. Ytterligare problematik uppstår då verksamheten själv inte kan återanvända 

eller återvinna det material de använder sig av. En möjlighet för att minska den 

ekonomiska belastningen samt de problem som uppstår kan vara att inleda samarbeten 

där flera företag tillsammans bildar ett cirkulärekonomiskt kretslopp. 

 

Att resurser och produktionsmaterial blir mer svåråtkomligt går att förstå baserat på 

informationen ovan, knappheten av resurser kan i sin tur komma att leda till 

ökade priser på dessa. Produktionen kan då bli dyrare vilket leder till att priset för alla 

steg i konsumtionskedjan ökar. En möjlighet för att undvika ett scenario där resurserna 

tar slut eller priserna blir för höga för att konsumenterna ska ha råd med produkterna 
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kan vara att tillämpa ett cirkulärt tankesätt kring ekonomin. Resurserna kommer då till 

återanvändning och samtidigt som det minskar problemet med knappheten av resurser 

finns det också stora kostnadsbesparingar att göra. Ett cirkulärekonomiskt tänk kan 

därmed ge fördelar utöver de redan uppenbara som är relaterade till miljön. 

 

Implementeringen av en strategi för cirkulär ekonomi på nationell nivå i Kina, i 

kombination med att EU börjat visa intresse för ämnet tyder på att ämnet är än mer 

aktuellt idag än det varit tidigare. Eftersom att Kinas arbete med implementeringen av 

en cirkulärekonomisk modell redan pågått i mer än ett årtionde kan de fungera som ett 

pilotprojekt där lärdomar erhålls inför framtida implementeringar på andra marknader. 

 

1.3 Frågeställning  

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till nedanstående frågeställning.  

• Vilken kunskap finns om cirkulär ekonomi och hur kan den användas för att 

skapa möjligheter för en cirkulär ekonomi för företag i Sverige? 

 

Vi har valt att utforma tre underfrågor som ska hjälpa oss att besvara frågeställningen: 

• Vad säger litteraturen om cirkulär ekonomi? 

• Vad finns det för praktiska erfarenheter av implementering av cirkulär ekonomi? 

• Vilka utmaningar innebär cirkulär ekonomi för företag i Sverige? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur företag i Sverige kan arbeta med cirkulär 

ekonomi för att minska sin miljöpåverkan samt effektivisera sin resursanvändning. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1: I detta kapitel finns en kort introduktion till begreppet cirkulär ekonomi samt 

en problemdiskussion som sedan leder oss in på frågeställningen och syftet med 

uppsatsen. 

 

Kapitel 2: I uppsatsens andra kapitel behandlas metodik och val av forskningsansats 

och forskningsinriktning belyses. Här redogörs även för val av metod vid insamling av 

data, vilket i vårt fall bestått av både sekundära källor i form av vetenskapliga artiklar, 

rapporter och annan litteratur, samt primärdata i form av intervjuer som gjorts med sex 

svenska företag. 

 

Kapitel 3: Detta kapitel innehåller vår teoretiska referensram för den här uppsatsen om 

cirkulär ekonomi. Vi redogör här bland annat för olika teorier som lett fram till teorin 

om cirkulär ekonomi, samt för teorier kring värdekedjor och styrning av dessa. 

 

Kapitel 4: I detta kapitel ges först en beskrivning av två exempel på lyckade 

implementeringar av cirkulär ekonomi i Kina. Därefter redogörs för de intervjuer som 

genomförts med företag i Sverige i syfte att förstå hur en cirkulär ekonomi skulle kunna 

fungera för dem. 

 

Kapitel 5: I denna del sammankopplas de olika teorier som tagits upp i vår referensram 

med den insamlade empirin från de intervjuer som gjorts, samt fallstudierna från Kina. 

Detta ligger sedan till grund för den analys som presenteras i kapitlet. 

 

Kapitel 6: I det sjätte och avslutande kapitlet redogörs för de slutsatser vi kommit fram 

till i uppsatsen. Utöver detta ges även ett förslag som vidare forskning. 

 

  



  
 

7 

2 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som använts och hur vi utifrån en kvalitativ 

metod gått till väga för att uppnå syftet med studien om cirkulär ekonomi. Dessutom 

förs en argumentation för att motivera de val som gjorts, och slutligen framförs i detta 

kapitel även kritik till de källor som använts i uppsatsen. 

 

2.1 Förförståelse 

Den här uppsatsen är författad av tre studenter från Linnéuniversitet i Kalmar och vår 

förförståelse inom ämnet var begränsad. Begreppet förförståelse beskriver Gummesson 

(2000) som människors inblick inom ett specifikt problem eller sociala miljöer innan ett 

arbete påbörjas. Författaren menar vidare att personliga erfarenheter är en viktig del i 

arbetets gång med att samla in och analysera information. Brist på förförståelse menar 

Gummesson (2000) gör att författarna till uppsatsen kommer behöva spendera tid på att 

samla grundinformation inom ämnet. Vi kom i kontakt med cirkulär ekonomi först 

under vår sista termin på universitetet då vi via en föreläsare kom i kontakt med en 

organisation som efterlyste ytterligare forskning inom ämnet. Eftersom att vi under vår 

tid på universitetet till större del endast kommit i kontakt med linjära modeller för 

produktion så blev vi nyfikna på detta nya sätt att se produktionsprocesser samt 

användning och omvandling av resurser och bestämde oss för att fördjupa oss inom 

ämnet via den här uppsatsen. Att vår förförståelse för ämnet var begränsad kan ses som 

negativt då vi inte hade en klar bild av vilka teorier och källor som kunde vara relevanta 

för oss, samt tiden vi fick spendera för att samla in grundinformationen inom ämnet 

cirkulär ekonomi, men det kan också vara till en fördel då vi tittar på ämnet med nya 

ögon och kan komma med nya infallsvinklar. Även om vår förförståelse för just cirkulär 

ekonomi var begränsad har samtliga författare tre års universitetsutbildning inom 

företagsekonomi som resulterat i kunskap om bland annat värdekedjor samt 

ekonomistyrning. Miljöproblem har dessutom länge diskuterats i olika medier vilket 

gett oss en förförståelse för betydelsen av miljön även om vi endast nyligen fått kunskap 

om cirkulär ekonomi. 

 

2.2 Kvalitativ metod 

I denna uppsats har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod. När det gäller 

vilken av de två metoderna, kvalitativ och kvantitativ, som används i rapporter menar 
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Björklund & Paulsson (2012) att det styrs utav arbetets tillvägagångssätt. Den 

kvalitativa metoden används enligt Backman (2013), till skillnad från den kvantitativa 

metoden, när uppsatsen genom observationer och intervjuer skapar en djupare inblick 

inom ett visst område. Observationerna eller intervjuerna mynnar sedan ut i verbala 

termer, till skillnad från det kvantitativa synsättet som kännetecknas av siffror och tal. 

Användningen utav en kvantitativ metod utformas av exempelvis experiment, test, 

enkäter eller frågeformulär och beskrivs i tal, mängd och storlek (Backman, 2013; 

Rienecker & Jørgensen, 2014). Vi har i denna uppsats valt att göra ett fåtal mer 

djupgående intervjuer med utvalda företag, istället för att skicka ut en standardiserad 

enkät. Anledningen till att vi valt detta tillvägagångssätt är att vi ville få en grundlig 

förståelse för hur företag kan arbeta med, och faktiskt arbetar med, cirkulär ekonomi. 

Genom att begränsa antalet företag att undersöka så frigjordes mer tid till att fördjupa 

oss i ämnet och företagen, vilket vi anser gynna vårt syfte mer än en kvantitativ studie 

skulle ha gjort.  

 

2.3 Forskningsansats 

Det går i litteratur om forskningsmetoder att urskilja tre metoder för hur teori och 

empiri kan relateras till varandra: induktion, deduktion, samt abduktion (Patel & 

Davidson, 2011). May (2013) beskriver de två förhållningssätten induktion och 

deduktion som forskare kan använda sig av för att förstå och förklara sina iakttagelser. 

Deduktion är termen som används när forskningen utgår från teori och empiri samlas in 

för att pröva giltigheten i teorierna. Vi har i den här uppsatsen utgått från befintliga 

teorier som sedan testats mot den empiriska studien som gjorts. En sådan ansats leder 

till att teorin antingen bekräftas eller att forskaren finner begränsningar i dess 

trovärdighet. May (2013) beskriver vidare att vid en induktiv ansats utgår forskarna 

istället ifrån empiri för att sedan formulera en teori som grundar sig i den empiriska 

fakta som samlats in. Den tredje och sista ansatsen, den abduktiva metoden, kan enligt 

Patel & Davidson (2011) ses som en kombination av de två tidigare metoderna. 

Metoden ger forskarna möjlighet att växla mellan deduktion och induktion. I vårt arbete 

med den här uppsatsen började vi med att samla in teorier om ämnet för att sedan växla 

till att samla in empiri, därefter har vi tagit fram ytterligare teorier som kunnat bidra till 

den här studien. I och med detta kan vår ansats bäst beskrivas som en abduktiv ansats.  
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Enligt Patel & Davidson (2011) är deduktiva forskningsmetoder mer objektiva då 

tidigare teorier är utgångspunkten för forskningen och mindre plats ges till författarnas 

egna subjektiva bedömningar. Dock, menar de, finns det en risk för att den tidigare 

teorin dessutom påverkar forskningen på ett sådant sätt och i en sådan riktning att nya 

intressanta upptäckter missas. En annan kritik som nämns av Jacobsen (2002) är att 

datainsamlingen kan bli vinklad då forskarna kan välja att endast ta med de 

observationer som anses vara intressant och stödja teorin. För att motverka subjektivitet 

i uppsatsen har vi använt oss av flera källor och intervjuat ett flertal företag och sedan 

använt dessa data i en gemensam analys. Vi har även efter att intervjuerna genomförts 

valt att gå igenom de teorier vi tagit fram och därefter tagit fram ytterligare teorier. 

Detta då vi efter att ha genomfört intervjuerna fick en tydligare bild av vilka teorier som 

kunde vara relevanta för vår studie.  

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet beskrivs utav Holme & Solvang (1997) som kravet på att informationen som 

samlats in är pålitlig. Enligt Patel & Davidson (2011) har validitet och reliabilitet så 

pass sammanflätade roller inom kvalitativ forskning att reliabilitetsaspekten blir 

överflödig och istället kan en vidare benämning av begreppet validitet användas. 

Validiteten är dessutom inte begränsad till datainsamlingen utan bör vara genomgående 

i hela forskningsprocessen under kvalitativa studier. 

 

I vårt arbete har vi valt att undersöka ett antal företag i Sverige med vilka vi har 

genomfört intervjuer för att samla in vår empiri. Utöver det så har vi använt oss av 

tidigare gjorda fallstudier för att jämföra våra resultat med andras för att kunna dra 

slutsatser baserade på våra observationer i jämförelse med deras. Triangulering är ett 

sätt att öka validiteten genom att använda sig av olika datainsamlingsmetoder (Patel & 

Davidson, 2011). Till viss del har vi använt oss av triangulering då vi samlat in data från 

dels intervjuer och dels andra källor, som exempelvis tidigare publicerade fallstudier 

samt vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Detta anser vi ökar validiteten i vår 

uppsats. 

 

2.5 Primär- och sekundärdata 

Det finns enligt Björklund & Paulsson (2012) två olika metoder när det gäller att samla 

in information till aktuella studier, dessa benämns som primär- och sekundärdata. I 
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denna uppsats har vi utgått från både primär- och sekundärdata. Dessa två olika typer av 

källor beskrivs kortfattat av Holme & Solvang (1997) som förstahandskälla 

(primärkälla) och andrahandskälla (sekundärkälla). 

 

Sekundärdata är den information som inte har tagits fram i syfte till den aktuella 

rapporten. Detta gör att informationen inte behöver vara heltäckande, eller att all 

information är användbar. Exempel på insamlad sekundär information är 

litteraturstudier samt föreläsningar, som inte har tagits fram med syftet till den aktuella 

rapporten (Björklund & Paulsson, 2012). När det gäller sekundärdata har vi använt oss 

av litteratur, vetenskapliga artiklar samt rapporter som är relevanta för ämnet. Till 

skillnad från sekundärdata är primärdata information som har samlats in med anledning 

att informationen ska användas i den aktuella rapporten. Exempel på primärdata anges 

vara bland annat intervjuer, enkäter samt observationer (Björklund & Paulsson, 2012). 

Den primärdata som använts i den här uppsatsen utgörs av de intervjuer som genomförts 

med företag i Sverige. 

 

2.5.1 Intervjuer 

Vi har i uppsatsen valt att genomföra ett antal intervjuer, för att kunna svara på vår 

tidigare nämnda frågeställning. Intervjuer beskrivs enligt Björklund & Paulsson (2012) 

som utfrågning genom att ett informationsutbyte sker. Intervjuerna skapar enligt Holme 

& Solvang (1997) samt May (2013) möjlighet till information som är anpassad för 

rapportens syfte inom ett specifikt ämne. Den data som samlats in genom intervjuer är 

enligt Björklund & Paulsson (2012) primärdata. Författarna menar på att det finns flera 

olika sorters former av intervjuer, detta genom att intervjuarna bland annat kan välja att 

variera antalet respondenter, använda redan förutbestämda frågor eller bygga vidare på 

tidigare ställda frågor, samt anpassa frågorna till olika respondenter. 

 

May (2013) menar på att intervjuer delas in i fyra olika intervjutyper: strukturerade, 

semistrukturerade, ostrukturerade samt gruppintervjuer. Vi har i denna uppsats använt 

oss av semistrukturerade intervjuer, en metod som enligt May (2013) är en blandning av 

den strukturerade och den ostrukturerade intervjumetoden. Frågorna vid en 

semistrukturerad metod bygger ofta på en strukturerad intervjumetod, men intervjuaren 

är inte låst till de förutbestämda frågorna utan det är vanligt att följdfrågor förekommer. 

Den strukturerade intervjun bygger på att alla respondenter får samma frågor att svara 
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på, detta enligt May (2013) för att skillnader ska kunna urskiljas. Denna form av 

intervju genomförs med de sedan redan tidigare förutbestämda frågorna, där svaren inte 

får ha påverkats, styrts eller tolkats av intervjuaren. Till skillnad från den strukturerade 

intervjumetoden beskrivs den ostrukturerade metoden istället vara av en mer öppen 

karaktär där intervjupersonen får besvara de ställda frågorna på ett fritt sätt. 

 

Ejvegård (2009) menar på att intervjuer även kan bygga på antingen öppna eller bundna 

frågor. För att ge respondenten större möjlighet att själv utveckla det de har att säga om 

ämnet har vi valt att använda oss av öppna frågor. Detta då Ejvegård (2009) menar att 

de bundna frågorna innebär att respondenten väljer mellan olika alternativ på svar, 

medan de öppna frågorna tillåter respondenten att svara fritt. Dessa frågor kan varieras 

då intervjuaren inte är bunden till ett av dessa frågesätt. Fördelen med intervjuer är 

enligt Bell (2006) att de till skillnad från skriftliga svar ger möjlighet till information 

genom bland annat tonfall, ansiktsuttryck, gester och pauser. Intervjuer ger även, som 

tidigare nämnts, möjlighet till att utveckla frågorna och bygga vidare på respondentens 

svar. Nackdelar med intervjuer är att dessa kräver tid, detta kan bli ett problem om tiden 

är knapp, och det leder till få antal intervjuer. 

 

Vi har till våra intervjutillfällen valt att förbereda ett antal frågor, detta för att kunna 

styra intervjun i rätt riktning, men även ställt frågor som bygger på respondentens 

tidigare svar. De frågor vi har använt oss av till intervjuerna har vi valt att variera till 

viss del från företag till företag för att kunna anpassa frågorna till de olika typerna av 

företag vi intervjuat. På grund av praktiska skäl har vi valt att utföra intervjuerna över 

telefon. Att använda sig av telefonintervjuer kan innebära att man går miste om 

möjligheten att kunna tolka respondenternas reaktioner i form av gester och 

ansiktsuttryck. Vi har ändå valt att göra telefonintervjuer då de intervjuade företagen är 

utspridda i Sverige, samt att respondenterna hade svårt att avsätta tid för intervjuer på 

plats. Intervjuerna spelades med samtycke från respondenterna in. Intervjuerna 

varierade i tid mellan 15 minuter upp till en halvtimma, detta utifrån hur djupgående 

respondenternas svar var. På grund av den tidskrävande processen att transkribera 

intervjuerna valde vi att endast använda oss av det inspelade materialet. 
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2.5.2 Val av företag 

För att få mer insikt på området har vi varit i kontakt med organisationen Sustainable 

Sweden Southeast. Sustainable Sweden Southeast är ett affärsdrivande nätverk som 

arbetar för att främja miljödriven affärsutveckling samt export av energi- och 

miljöteknik (www.sustainable-sweden.se). Då de har en del kontakter med företag runt 

om i Sverige som kunde vara till nytta för oss tog de fram en lista på ett antal företag 

som kunde vara intressanta för vår uppsats. Utifrån denna har vi själva valt ut ett antal 

företag som arbetar med olika typer av material, samt ett återvinnande företag. Detta för 

att skapa ett bredare perspektiv på hur företag arbetar med hållbarhet. Utöver dessa har 

vi även på egen hand kontaktat ett antal företag i Sverige.  

 

Vi valde att intervjua fem olika producerande företag. Dessa företag arbetar inte med 

samma typ av råmaterial och tillverkar inte heller likadana produkter. Ett av dessa 

företag arbetar även till stor del med återvunnet material i sin produktion. Vi har även 

intervjuat ett företag som arbetar med att samla in och återvinna avfall för att få 

ytterligare perspektiv på hur cirkulär ekonomi kan fungera för företag i Sverige. Vårt 

urval är baserat på att vi vill visa att cirkulär ekonomi är ett relevant ämne inom de 

flesta branscher. De flesta företag vi har valt att intervjua har i dagsläget inte någon 

uttalad strategi för cirkulär ekonomi i deras verksamheter, däremot arbetar de alla redan 

med hållbarhet i varierande utsträckning. 

 

Tabell 2.1 – En översikt över de intervjuer som gjorts för uppsatsen. 

Företagsnamn Företagsbeskrivning Intervjulängd 
Målerås Mekaniska AB Tillverkar produkter av 

metall 
15 minuter 

Bigso AB Tillverkar produkter av 
återvunnet pappersmaterial 

15 minuter 

Emballator Ulricehamns 
Bleck AB 

Tillverkar produkter av 
metall 

15 minuter 

Plastomer Sweden AB Tillverkar produkter av 
plast 

20 minuter 

Polyplank AB Tillverkar produkter av 
återvunnen plast 

15 minuter 

Ragn-Sells AB Hanterar och återvinner 
avfall 

30 minuter 
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2.6 Källkritik 

För att kunna bedöma sannolikheten i en källa behöver man enligt Patel & Davidson 

(2011) hålla ett kritiskt förhållningssätt till det insamlade materialet. Författarna menar 

vidare på att det finns frågeställningar att ta ställning till när det gäller sannolikheten i 

källor. Dessa är exempelvis: när och var har källan tillkommit samt varför, vem som är 

upphovsmannen, vilken koppling har hen till ämnet, är källan aktuell. Jacobsen (2002) 

menar på att för källor som kommer från andra- och tredjehandskällor, eller ännu längre 

bort från förstahandskällan, finns risken att personerna på vägen har gjort sina egna 

tolkningar och uppfattningar utav informationen. 

 

Litteraturen i vårt arbete har till största del tagits fram från Linnéuniversitetets 

bibliotekskatalog. Vi har medvetet valt så aktuell litteratur som möjligt, detta för att vi 

med hjälp av de teorier vi valt att använda oss av skulle kunna skapa en så trovärdig och 

aktuell uppsats som möjligt. Vi har i vår uppsats använt oss av granskade vetenskapliga 

artiklar, vilket gör att vi anser att de är trovärdiga källor. Då Kina var tidigt ute med att 

implementera en cirkulärekonomisk strategi på nationell nivå har vi använt oss av en del 

vetenskapliga artiklar från Kina, däribland två fallstudier som gjorts på två platser där 

en cirkulärekonomisk strategi implementerats. Då det finns stora kulturella skillnader 

mellan Sverige och Kina är vi medvetna om att dessa kanske inte lämpar sig fullt ut för 

att visa hur man i Sverige kan arbeta med cirkulär ekonomi. Vi har läst artiklarna med 

kritiska ögon och försökt se helheten av de framsteg som gjorts för att på så sätt kunna 

identifiera lärdomar från arbetet med cirkulär ekonomi Kina som kan vara relevanta vid 

implementering i Sverige. De artiklar vi valt att använda oss av har främst publicerats 

under senare 2000-tal och framåt, detta för att vi skulle kunna utgå från så aktuell 

information som möjligt. 

 

De två rapporter vi använt oss av från McKinsey (2012; 2014) anser vi vara relevanta då 

de både är aktuella och ger god information om cirkulär ekonomi. Då de är beställda av 

en organisation som förespråkar cirkulär ekonomi är det viktigt att ha en kritisk 

förhållning till informationen som lagts fram då den kan vara vinklad till deras fördel. 

Vi har ändå valt att använda dessa två rapporter då vi anser att källan är tillförlitlig och 

ger en tydlig bild av de besparingar som kan göras genom att skapa en cirkulär 

ekonomi. 
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3 Att styra verksamheter i linjer eller cirklar 
Som vi nämnde i första kapitlet har miljöfrågor i dagens samhälle blivit allt mer 

uppmärksammade. Detta har lett till att företag måste förändra sina processer för att 

arbeta på ett mer hållbart sätt, vilket leder oss in på begreppet cirkulär ekonomi. I det 

här kapitlet presenteras de teorier vi har valt att använda oss av för att kunna se hur 

företag i Sverige kan arbeta med implementering av en cirkulär ekonomi.  

 

3.1 Den linjära ekonomin 

Den traditionella modellen för producerande företag i dagsläget består av tre steg där 

input, bestående av naturtillgångar, arbetskraft och kapital, är det första (Olhager, 2013; 

Paulsson m.fl., 2000). Det andra steget är transformation där tillgångarna från steg ett 

förädlas till en färdig produkt, som också är tredje steget, output.  

 

Figur 3.1 (Europeiska Kommissionen, 2014) 

 

Försäljningen av företagets output genererar sedan kapital som kan användas till att 

påbörja en ny produktionsprocess (Olhager, 2013). Enligt Europeiska Kommissionen 

(2014) blir dessutom större delen av de färdiga produkterna avfall efter att konsumenten 

anser den vara uttjänad. Detta arbetssätt bildar en rad cykler med flera efterföljande 

produktionskedjor snarare än ett ständigt pågående kretslopp, så länge materialet som 

används som input hela tiden är nytt. 

 

Flera olika företag kan i dagsläget vara involverade i produktionsprocessen vilket 

medför att modellen som beskrivits ovan kan innehålla flera olika aktörer. Dock så 

förekommer det en trend där gränserna mellan de olika aktörerna suddas ut och 

produktionen blir mer integrerad (Paulsson m.fl., 2000).  
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3.2 Värdekedjor 

Christopher (2011) definierar en leverantörskedja som upp- och nedströmsrelationerna 

med leverantörer och kunder för att skapa ett högre värde för kunden till en lägre 

kostnad för hela leverantörskedjan. Utifrån denna definition är leverantörskedjor 

inriktade på relationer för att öka lönsamheten och innefattar endast företagets närmsta 

leverantörer och direkta kunder. I verkligheten handlar det ofta även om leverantörers 

underleverantörer och ett flertal kunder samt deras kunder. Kedjan bildar då snarare ett 

nätverk som syftar till att effektivisera flödet av resurser och information från början av 

produktionsprocessen till slutkund. Ett högre värde för slutkunden skapas av en rad 

olika aktiviteter genom hela leverantörskedjan och ett nytt begrepp som vuxit fram som 

en följd av detta är “värdekedja”. Ett företags värdekedja kan således dessutom anses 

vara en konkurrensfördel om det leder till högre värde för slutkonsumenten.  

 

3.2.1 Vertikala och laterala värdekedjor 

Företagsekonomiska teorier utgår ofta från att transaktioner mellan företag sker under 

osäkerhet och att företagsvärldens således präglas av en osäkerhet. Ett sätt att motverka 

osäkerheten är att inleda relationer med underleverantörer och kunder som ingår i den 

egna värdekedjan (Alvesson & Sveningsson, 2012).  

 

Ett sätt att skilja på värdekedjor är genom ägande där de kan vara antingen lateralt eller 

vertikalt integrerade (Jonsson, 2008). Lateralt integrerade kedjor består av flera olika 

organisationer med separata ägare och organisationerna samarbetar för att uppnå 

värdehöjande synergier. Vertikalt integrerade värdekedjor har istället en gemensam 

ägare och skapas vanligen genom att ett företag köper upp strategiskt viktiga aktörer 

inom värdekedjan för att öka kontrollen och minska osäkerheten kring resursflödena.  

 

Förutom att motverka den osäkra miljön som företag är verksamma inom så är ett annat 

argument för vertikal eller lateral integration lönsamhet (Alvesson & Sveningsson, 

2012). Om kostnaderna som uppstår vid inköp från en marknad överstiger kostnaderna 

för att införskaffa en egen produktion kan vertikal integration vara ett alternativ. Ett 

tredje alternativ mellan inköp från en marknad och egen produktion är lateral integration 

där avtal sluts och samarbeten inleds för att minska osäkerheten och kostnaderna som 

uppstår när olika alternativ hela tiden måste undersökas och avtal slutas. En fördel med 
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lateral integration jämfört med vertikal integration är, enligt författarna att kostnaderna 

kan bli mindre.  

 

3.2.2 Gröna värdekedjor 

Sarkis (2014) beskriver traditionella värdekedjor som linjära och föreslår att de ersätts 

av så kallade gröna värdekedjor där även slutet på produktens livscykel finns med 

snarare än att kedjan slutar efter att varan är såld till kunden. Vidare menar Sarkis 

(2014) på att genom att sluta cirkeln och återinföra materialet från förbrukade produkter 

i värdekedjan igen så förlängs materialets livslängd och värdekedjans totala 

materialåtgång minskar. Slutna kretslopp kan innebära flera saker för ett producerande 

företag. En oundviklighet i produktion är restprodukter som kan användas till att 

producera nya produkter efter viss behandling. En andra innebörd med slutna kretslopp 

är att produkten går att återvinna eller återanvända, ofta efter viss behandling. En 

förhoppning med dessa slutna kretslopp är att värdekedjan ska sträva mot en nollvision 

där allt material stannar i produktionen så länge som möjligt.  

 

Genom en grönare värdekedja finns det, enligt Sarkis (2014), en rad besparingar att 

göra. Ett förslag är att pengar kan sparas genom effektivisering. Avfall inom produktion 

anses komma från ineffektivitet. Genom att minska mängden avfall försvinner direkta 

kostnader från avfallshanteringen. Genom effektivisering av energianvändningen sparas 

dessutom energikostnader in. En möjlighet är dessutom att hitta nya intäktsströmmar 

från avfallet exempelvis genom att sälja till ett företag som återvinner och skapar nya 

råmaterial av det.  

 

3.2.3 Styrning av värdekedjor 

Enligt Grant m.fl. (2013) är strategi planen för ett företags allokering av resurser i syfte 

att uppnå långsiktiga strategiska fördelar på en föränderlig marknad samt leverera ett 

högre värde till ägarna. Att förstå strategi är en viktig del av styrning för att besluten 

som fattas ska bli konsekventa och uppfylla organisationens mål. Strategiska planer har 

vanligen tre nivåer: strategisk nivå, taktiskt nivå, samt operationell. De tre nivåerna har 

olika tidshorisonter, grader av detaljrikedom och målsättningar. På varje nivå återfinns 

dessutom tre planeringssteg: utvärdering av den nuvarande situationen, målsättning för 

den kommande perioden, samt välja sätt för utförande och uppföljning av planen, 

vanligen genom val av prestationsmått.  
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Enligt Wang m.fl. (2007) handlar operativ ledning traditionellt om att optimera det egna 

företagets produktionsprocesser och en vanlig förhoppning är att värdekedjan efterhand 

ska fungera lika optimalt som det egna företaget. I verkligen fungerar det ofta tvärt om 

då ett företag som arbetar annorlunda från värdekedjan kan hindra andra aktörers 

integration. Genom att optimera flödena av resurser samt integration genomgående i 

hela kedjan så uppmuntras per automatik de enskilda aktörerna inom kedjan att 

optimera sina interna processer. Styrning av värdekedjor handlar om att kontrollera 

flödet av resurser, material och finanser från underleverantör till slutkonsument och en 

optimering av värdekedjor handlar således om att optimera dessa flöden.  

 

Wang m.fl. (2007) beskriver vidare svårigheter med att identifiera vilka aktörer som 

ingår i en värdekedja då många olika aktörer på något sätt berörs av kedjan, medan få 

har inflytande och kan påverka eller påverkas av kedjan. Analysen blir snabbt 

svårhanterlig om alla aktörer ska tas i beaktande och ett alternativ är då att endast titta 

på de värdeökande kärnföretagen i kedjan. Ett hjälpmedel vid analys av värdekedjor är 

att dela in aktörerna i primära och sekundära aktörer där primära aktörer utför 

operationella aktiviteter medan sekundära aktörer tillhandahåller stödjande funktioner, 

exempelvis banker. Det förekommer dock aktörer som placeras i någon form av gråzon 

och inte uppenbart tillhör varken primära eller sekundära aktörer. En analys kan då utgå 

från vilka kunder och underleverantörer som har ett märkvärt inflytande i värdekedjan 

och på så sätt anses vara primära aktörer.  

 

Cordón m.fl. (2012) menar på att de senaste åren har en trend pågått där företag väljer 

att integrera utvalda kunder och underleverantörer för att få ett effektivare flöde i 

värdekedjan. Med integration syftas dock här till nära samarbeten snarare än uppköp. 

Anledningen till denna trend är att en rad framgångsrika företag redan uppnått synergier 

inom sina respektive värdekedjor och detta har blivit eftersträvansvärt för företag som 

vill uppnå samma framgång. Vidare menar Cordón m.fl. (2012) att för att en integrering 

av detta slag ska bli lyckad krävs att det egna företaget är en attraktiv kund och attraktiv 

leverantör för att viktiga nyckelföretag ska vilja investera tid, tillit och resurser i 

relationen. Detta uppnås genom att företagen skapar ett värde för varandra.  

 

När företag blir beroende av starka affärsförbindelser ställer det högre krav på 
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ekonomistyrningen. Dels måste åtanke läggas på de närmaste affärsförbindelserna, 

samtidigt som övriga aktörer i värdekedjan måste tas i beaktande. Två 

ekonomistyrningsmetoder som förekommer vid styrning av värdekedjor är Target 

Costing (TC) och Open Book Accounting (OBA), där den första syftar till utveckling av 

nya produkter medan OBA syftar till att förbättra befintliga processer (Håkansson m.fl, 

2010). OBA innebär, precis som namnet antyder, att ökad information ges till kunder 

och/eller underleverantörer inom samma värdekedja för att de tillsammans ska kunna 

utveckla verksamheten. Informationen kan vara finansiell eller icke-finansiell. Vanligen 

förekommer OBA då en större kund kräver insikt hos en underleverantör för att kunna 

optimera deras produktionsprocesser och minska deras kostnader. Problem som kan 

uppstå vid OBA är att allianser mellan företag suboptimeras gentemot andra aktörer i 

värdekedjan och det delande företagets utveckling på lång sikt kan hämmas.  

 

TC, som på svenska benämns målkostnad, används vid utveckling eller modifiering av 

produkter där utgångspunkten är priset som kunden är beredd att betala för funktionen 

som produkten fyller. Efter att produktens pris beräknats subtraheras den önskade 

vinstmarginalen och produktens målkostnad fås fram (Håkansson m.fl., 2010). Efter att 

målkostnaden konstaterats kan kostnaderna för en tillverkning av samma produkt i 

dagsläget beräknas och skillnaden mellan dessa två blir antingen marginal om den är 

positiv eller ett förbättringsmål om den är negativ. TC tillsammans med analysen av 

produktens funktioner blir underlag för diskussioner inom värdekedjan men kräver att 

varje företag har goda underlag att diskutera utifrån samt en bra förståelse för sina egna 

kostnader. Dessutom måste företagen förstå varandras kalkyler samt kalkylunderlag.  

 

3.3 Den cirkulära ekonomin 

Till skillnad från den linjära ekonomin, som beskrivits tidigare i kapitlet, handlar en 

cirkulär ekonomi om ett nytt sätt att tänka där kretslopp är i fokus och avfall ses som 

nya råvaror. En syn på den cirkulära ekonomin är enligt Benton m.fl. (2015) en 

ekonomi där inget blir till avfall eller tappar sitt värde, istället behålls resurserna inom 

ett ekonomiskt kretslopp så länge som möjligt. Genom att undersöka ett företags 

resursflöden och se vad för råmaterial som kommer in vart, vilka material som går att 

återanvända och vilka som går att plocka bort helt går det att åstadkomma ett mer 

cirkulärt resursflöde (Benton m.fl., 2015). Fortsättningsvis menar de att det dessutom 
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kan minska risken för råvarubrist och en del osäkerhet som kan uppstå kring 

underleverantörer. 

 

I en rapport från Europeiska kommissionen (2014) går det att se en modell på cirkulär 

ekonomi. Utifrån denna går det att utläsa hur processen går från råmaterial till 

produktion och distribution till konsumenter för att sedan samlas in och återvinnas. Det 

återvunna materialet kan sedan sättas in i början av processen igen och cirkeln är sluten. 

Enligt en rapport av McKinsey (2014) kan material nå en gräns då de inte längre kan 

återvinnas, detta är dock ovanligt i dagsläget och en majoritet av alla produkter slängs 

innan de är helt förbrukade. Ett förslag som de ger för att motverka detta är att designa 

produkter så att de enkelt kan uppgraderas och få ett “nytt-igen”-utseende för att sedan 

säljas igen. 

 

Figur 3.2 (Europeiska Kommissionen, 2014) 

 

Webster m.fl. (2013) beskriver fem principer som förekommer i cirkulär ekonomi som 

inte finns med i en linjär ekonomi, och därmed inte är välkända bland företagare. Den 

första är att ju mindre ett kretslopp är desto mer effektivt och lönsamt blir det. Detta 

syftar till både geografiskt centrerade kretslopp samt sett till antal aktiviteter. Den andra 
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principen är att kretslopp inte har en början eller ett slut. Värde som hålls kvar i 

kretsloppet ersätter värde som behöver tillsättas. Med andra ord så är allt material inom 

kretsloppet ett substitut för nytt material som annars skulle behöva tillsättas 

produktionen. Den tredje principen är att hastigheten på det cirkulära flödet är 

avgörande. Ett långsamt varuflöde kräver effektivare lagerhantering och 

verksamhetsplanering. Princip nummer fyra går ut på att behållet ägande är effektivt. 

Återanvändning, reparationer och återtillverkning av produkter kan göras utan att varan 

köps tillbaka och dubbla transaktionskostnader sparas in. Med återtillverkning menas att 

varan återställs till ett “som ny” tillstånd och kan säljas igen. Den femte och sista 

principen är att cirkulär ekonomi behöver en fungerande marknad.  

 

En metod för att mildra miljöpåverkan som flitigt omnämns inom litteratur om cirkulär 

ekonomi är 3R-principen som går ut på att återanvända (reuse), återvinna (recycle) och 

reducera (reduce) (Reh, 2012; Geng m.fl., 2009; Ma m.fl., 2013). Tanken är att detta 

arbetssätt ska leda till minskad materialanvändning som förväntas leda till positiva 

effekter på miljön.  

 

3.3.1 Vägen fram till en cirkulär ekonomi 

Begreppet cirkulär ekonomi användes redan år 1990 av Pearce & Turner (1990). De 

syftade dock inte till att grunda en ny form av ekonomi utan endast ändra sättet att tänka 

kring ekonomi. Redan tidigare har tankar kring ett mer kretsloppsliknande tänk för 

industrier och producerande företag framförts i diverse böcker och artiklar, då ofta 

under termen “industriell ekologi”. Graedel & Allenby (2003) beskriver industriell 

ekologi som ett sätt att uppnå hållbarhet och samtidigt uppnå fortsatt ekonomisk, 

teknologisk och kulturell utveckling. Enligt deras definition är ordet “industriell” inte 

endast en synonym för företag utan ska tolkas som hela mänsklighetens påverkan på 

miljön. Vidare menar de att industriella system inte ska ses som isolerade från miljön 

utan som en del av den. Syftet är att effektivisera användningen av energi, resurser och 

kapital genom hela systemet. Ayres & Ayres (1996) beskriver två olika anledningar till 

att företag kan förvänta sig ekonomiska fördelar från att minska sina utsläpp och sitt 

avfall. Den första är att minska företagets input, vilket minskar andelen material som 

används, som i sin tur sparar både pengar och utsläpp. Den andra anledningen är att 

företagets kostnader för att behandla utsläpp och avfall minskar då mängden minskar. 
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Detta ska dock inte tolkas som att företaget minskar skalan för sin produktion utan 

snarare effektiviserar resursanvändningen inom den. 

 

Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR), definieras av Jutterström & Norberg (2011) som 

ett företags integrerade syn på följande tre områden; miljö, arbetsförhållanden och 

mänskliga rättigheter. Vidare menar de dock att CSR i praktiken kan definieras på andra 

sätt, även om deras definition har ett stort fäste bland teoretiker. Grankvist (2012) menar 

på att CSR handlar om ett företags ansvarstagande inom miljö, ekonomi samt socialt. 

Gemensamt för de båda definitionerna är att miljö ingår och detta visar på att ämnet kan 

anses vara en viktig del inom CSR. Miljömässigt ansvar handlar om att verksamheter 

inte ska påverka naturen på ett negativt långsiktigt sätt. 

 

Grankvist (2012) ger ett exempel på företag som använder sig av resurssnål tillverkning 

med återvinningsbara material, IKEA. Redan från början har företaget haft en 

genomgående filosofi inom företag där kostnader skall hållas nere både för företaget, 

och konsumenterna. Detta ledde till att när ledningen i slutet av 1990-talet bestämde sig 

för att även bli hushållsamma med miljön så fick tankesättet snabbt fäste i hela 

organisationen. Företaget utvecklade bland annat sätt för att utnyttja mer av varje träd 

som fälldes och såg till att materialet i möblerna gick att återvinna. Mängden emballage 

per produkt minskades också, samt vattenåtgången, mängden energi som förbrukades 

och även bränslet som går åt för att transportera produkterna. En viktig faktor bakom 

denna lyckade implementering av ett mer miljövänligt arbetssätt var IKEAs förmåga att 

se alla resurser som möjligheter till besparing som var väl förankrat bland alla anställda 

i organisationen.  

 

Ansvarstagandet inom CSR är inte längre begränsat till det egna företaget utan handlar 

mer och mer om hela produktionskedjan (Morsing & Beckmann, 2006). Konsumenter 

och ett företags intressenter har i ökad grad börjat ställa krav på företag att ha 

arbetsvillkor och miljöaspekter i åtanke vid val av underleverantörer. Större företag som 

förlägger stor del av sin produktion i utvecklingsländer har därför fått påbörja 

tidskrävande arbete att införa bättre arbetsvillkor och minska miljöpåverkan hos sina 

underleverantörer. 
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Cradle-2-cradle 

En vidareutveckling på miljöaspekten i CSR är det som kallas “Cradle-2-cradle”, 

härefter benämnt C2C. Begreppet myntades av Walter R. Stahel under 1970-talet i 

rapporten “The Potential for Substitution Manpower for Energy”. C2C är baserat på tre 

grundprinciper och enligt McDonough (2009) är de: 1. att avfall ses som näring. 

Följaktligen innebär detta att effektiv resursanvändning blir mindre viktig då avfallet ses 

som något positivt. 2. Att använda förnybara energikällor vilket dessutom minskar 

problemet med energiförbrukningens negativa miljöpåverkan. Förnybar energi har liten 

negativ inverkan på miljö och därför har slöseri med energi till större del endast 

ekonomiska konsekvenser. 3. Den tredje och sista grundprincipen är mångfald. Med 

hjälp av jämförelser från naturen så beskriver McDonough (2009) att ekosystem blir 

stabilare ju fler aktörer som är verksamma inom det. Risken som beskrivs vid för få 

aktörer är att desto färre aktörer desto instabilare blir systemet eftersom att alla roller 

inom ekosystemet måste fungera för att ekosystemet ska fortleva. 

 

3.4 Värdekedjor som cirkulära nätverk 

Den linjära ekonomin skapar i dagsläget en stor del avfall då den vanligen inte 

inkluderar en strategi för att behandla eller använda restprodukterna som uppstår. 

Undantagsfall förekommer dock med företag som väljer att hitta alternativa lösningar 

för sitt avfall. För att frångå problematiken med avfallet inom en linjär affärsmodell har 

en rad teorier uppstått, däribland industriell ekologi och cradle-2-cradle. En teori som 

beaktar avfallet, produktionen samt konsumtionen är cirkulär ekonomi. En huvudtanke 

bakom samtliga av dessa teorier är att avfallet ses som näring i nya 

produktionsprocesser. Eftersom att det är vanligt förekommande att 

produktionsprocesser pågår genom en rad olika företag innan den färdiga produkten når 

slutkonsumenten kan en cirkulär modell behöva appliceras på hela värdekedjor snarare 

än enskilda företag. Utifrån teorin om Corporate Social Responsibility går det även att 

se att företags ansvarstagande inte är begränsat till det egna företaget utan gäller hela 

värdekedjan, detta efter påtryckningar från konsumenter.  

 

Mängden restmaterial som uppstår i ett enstaka företag kan vara för liten för att bli 

aktuell för återvinning eller återanvändning. Samtidigt kan det vara svårt för enskilda 

företag att samordna ett kretslopp på egen hand. För att få ut så mycket användning av 

materialet som möjligt krävs att så mycket som möjligt återanvänds. Att implementera 
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en cirkulär ekonomi på en värdekedja kan innebära att mängden restmaterial uppnår en 

tillräckligt betydande mängd för att kunna återanvändas. Samtidigt kan den belastning, i 

form av exempelvis administrativt arbete, som eventuellt uppstår delas mellan aktörerna 

i kretsloppet. Då cirkulär ekonomi även inkluderar slutet på en produkts livslängd bör 

detta inkluderas i värdekedjan. Om en cirkulär ekonomi kommer att implementeras på 

en hel värdekedja krävs att processen kan styras vilket kräver teori om styrning av 

värdekedjor. Problematik kring styrning av värdekedjor blir då relevant när cirkulär 

ekonomi diskuteras för att kretsloppet ska kunna involvera hela produktionsprocessen, 

och således hela värdekedjan. 
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4 Perspektiv från verkligheten 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av implementeringen av cirkulär ekonomi i 

Kina, som gjorts på nationell nivå. Därefter framställs två fallstudier som gjorts i Kina 

där implementeringen av cirkulär ekonomi varit lyckad. Slutligen presenteras det som 

kom fram under de intervjuer som genomfördes i syfte att få en bättre förståelse för hur 

svenska företag kan arbeta med cirkulär ekonomi. 

 

4.1 Två exempel på lyckad implementering i Kina 

Eftersom att Kina är ett land under pågående industrialisering och industrialisering 

historiskt sett haft en negativ inverkan på miljön insåg regeringen att ett innovativt 

förhållningssätt måste införas (Geng m.fl., 2009; Zengwei m.fl., 2006). I Kina, som 

dessutom är ett väldigt stort land, misstänkte regeringen dessutom att knappheten av 

resurser endast skulle öka i takt med industrialiseringen. För att motverka 

miljöförstöring som uppstår i samband med industrialiseringen samt för att motverka 

problemet med begränsade resurser och energi så implementerade Kina år 2002 en 

cirkulärekonomisk strategi på nationell nivå. Strategin grundade sig i det som på 

engelska benämns “de tre R:en”: reducera (reduce), återanvända (reuse) och återvinna 

(recycle). Det förväntade resultatet är att åstadkomma en effektiv ekonomi samtidigt 

som mängden föroreningar minskar.  

 

4.1.1 Cirkulär ekonomi i Dalian 

Geng m.fl. (2009) har genomfört en fallstudie av den implementering som skett av 

cirkulär ekonomi i Dalian, Kina, som beskrivs nedan. 

 

Redan år 2002 blev regionen Dalian, med cirka 6,2 miljoner invånare, i Nordöstra Kina 

utsedd till att införa strategin på prov. År 2004 ansågs deras miljöarbete ha gått så pass 

långt att regionen utsågs till ett demonstrativt exempel för andra att följa. De största 

problemen som Dalian behövde motverka var vattenrelaterade: bristande tillgång till 

vatten, fallande grundvattennivå, saltvatten som trängde in i grundvattnet, oljeindustrin i 

staden som förorenade havsvattnet, samt generellt försämrad vattenkvalité. Huvudfokus 

för implementeringen av cirkulär ekonomi var att spara vatten, material och energi. För 

att implementera en cirkulär ekonomi identifierar en organisation tillsatt av Dalians 

regering värdefulla projekt och stödjer dessa ekonomiskt, samtidigt som vissa 
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regleringar införts för att främja miljöarbetet. Ett exempel är priserna på vatten som 

varierar beroende på kvaliteten. Dricksvatten är dyrare än vatten av lägre kvalitet för att 

uppmuntra till användning av billigare vatten till exempelvis kylprocesser. Sedan 

organisationen tillsattes har mer än 740 projekt implementerats som sparat nästan tre 

miljoner kubikmeter vatten och över 25 000 ton kol per år och minskat avloppsvattnet 

med cirka 680 miljoner kubikmeter, koldioxidutsläppen med 817 000 ton, samt det fasta 

avfallet med 13 000 ton per år.  

 

Utifrån de stora satsningarna som gjorts på cirkulär ekonomi i Dalian har ett antal 

företag vuxit fram som specialiserat sig på att bearbeta och omvandla avfall till nya 

resurser. Ett exempel är ett företag som samlar in, renar och skickar ut vatten till 

företagen igen. Den regionala satsningen på cirkulär ekonomi i Dalian har således 

resulterat i affärsmöjligheter för entreprenörer som sett en möjlighet att lösa ett 

problem.  

 

4.1.2 Cirkulär ekonomi i Sozhou New District 

En fallstudie av Wen & Meng (2015) som genomförts i Kina beskrivs här nedan. 

 

Sozhou New District är en högteknologisk industriell utvecklingszon utanför staden 

Sozhou, sydöstra Kina. Staden har cirka 4 miljoner invånare. År 2007 godkändes 

industriparken för att bli en av de första att implementera en cirkulär ekonomi i ett 

pilotprojekt samt att den utsågs till att bli en av de första eco-industriparkerna. 

Ledningskommittén för industriparken inledde 14 projekt för att matcha avfall med 

återanvändning.  

 

I parkens värdekedja för kretskort har Wen & Meng (2015) identifierat fem olika 

kategorier av företag som behövs för att återanvända den koppar som förekommer i 

produktionen. De första fyra ingår i produktionen av kretskorten och bidrar till den 

cirkulära ekonomin genom att använda sig av 3R-principen, reducera (reduce), 

återanvända (reuse) och återvinna (recycle). Den femte kategorin av företag är en viktig 

del i implementeringen av en cirkulär ekonomi då de är företagen som samlar in och 

återanvänder restprodukter från de första fyra kategorierna av företag. I fallet med 

kretskortstillverkningen i Sozhou New District samlar de bland annat in koppar för att 

sedan behandla och återinföra materialet i samma kretslopp igen. Genom den cirkulära 
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strategin som implementerades så ökade produktiviteten per enhet koppar som köptes 

in. Effekten blev följaktligen att ett större utflöde av produkter kunde produceras på 

samma inflöde av koppar och företagets effektivitet ökades vilket resulterade i ett högre 

resultat.  
 

4.2 Resurshantering i Svenska företag 

4.2.1 Målerås Mekaniska Aktiebolag 

Målerås Mekaniska AB är ett företag som tillverkar produkter av metall. De tillverkar 

bland annat stativ för kapell och tält, ett rullvagnssystem samt ett pall- och 

materialhanteringssystem (www.maleras-mek.se). Företaget har runt 30 anställda och 

hade under 2013 en omsättning på cirka 60 miljoner SEK (www.infotorg.se). 

 

Vi har talat med företagets VD för att få en inblick i företaget och hur de arbetar med 

hållbarhet. Då vi inledningsvis frågade hur de i sin verksamhet tänkte kring återvinning 

och återanvändning av resurser beskrevs att detta var något de arbetade med, dock inte 

något de strävar efter att bli branschledande inom. Snarare är det något de gör för att 

uppfylla myndigheters krav samt för att upprätthålla den status som krävs för att vara 

miljöcertifierade. Den största anledningen till att de driver ett aktivt hållbarhetsarbete 

för att tillhandahålla certifikatet är på grund av påtryckningar från deras kunder. 

Företaget kräver dessutom att deras underleverantörer uppfyller samma krav och 

innehar samma miljöcertifikat som de själva har. Målerås Mekaniska AB arbetar i 

dagsläget inte med en uttalad strategi för cirkulär ekonomi men deras arbete med 

miljöcertifieringen visar på att de har ett genomgående miljötänk i hela värdekedjan. 

För dem, precis som för många andra företag, handlar det inte bara om att göra bra saker 

utan även att besluten måste vara ekonomiskt hållbara. Som ett exempel går det att se på 

uppvärmningen av Målerås Mekaniska ABs lokaler som i dagsläget sker av en 

oljepanna. Planer fanns för att byta ut oljepannan mot en miljövänligare form av 

uppvärmning, men på grund av varmare vintrar och sjunkande oljepriser blev beslutet 

att byta inte ekonomiskt hållbart. Ett av de största miljöproblemen i deras värdekedja 

anser de dock vara lastbilstransporterna. 

 

4.2.2 Bigso Aktiebolag 

Bigso AB är ett producerande företag som tillverkar olika förvaringslösningar i 

återvunnet pappersmaterial. Företaget grundades redan 1963 och har ända sedan dess 
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arbetat med återvunnet material. Företaget hade under år 2013 en omsättning 500 

miljoner SEK med cirka 20 anställda. 

 

Tillverkningen sker till stor del med returfiber vilket består av återvunnet papper. Även 

de andra papperssorterna som används i tillverkningen är återvunna. Under företagets 

cirka 50 verksamma år har en del förändringar gjorts för att göra produkterna mer 

miljövänliga. Till exempel har färgen som används på produkterna bytts ut mot en 

vattenbaserad färg för att minska miljöpåverkan. Företagets miljöarbete kan sägas ha 

följt aktuella trender inom dess bransch. Eftersom att företagets produkt redan från 

början var miljövänlig har det inte skett några större förändringar inom organisationen 

för att tillgodose några miljömål. 

 

Även om företagets produkter sedan tidigare var relativt miljövänliga har på senare tid 

en ansvarig utsetts för den FSC-certifiering som de flesta av deras kunder kräver att de 

ska ha. Kunderna marknadsför sedan i sin tur produkterna som FSC-märkta. Forest 

Stewardship Council (FSC) är en organisation som arbetar för att upprätthålla ett miljö- 

och socialt ansvarstagande skogsbruk, vilket de gör genom att ge ut en certifiering till 

skogsbrukare samt producenter som använder material från certifierade skogsbrukare 

(www.FSC.org). Märkningen är enligt Bigso AB inte nämnvärt stor hos svenska 

konsumenter, men har desto större betydelse för konsumenter utomlands, på exempelvis 

Tyska, Franska och Italienska marknaden. Som ett steg i att uppfylla målen för att 

erhålla FSC-certifikatet ställs även krav på FSC-märkning från underleverantörerna, 

vilket resulterar i att hela värdekedjan präglas av ett genomgående miljöarbete. Arbetet 

med att upprätthålla märkningen kan enligt Bigso AB ibland ses som byråkratisk och 

processen kan vara kostsam eller ses som besvärlig. 

 

Bigso AB arbetar även med att återvinna så mycket material som möjligt inklusive 

plastförpackningar och spill från tillverkningen. Produkterna som de tillverkar är sedan i 

sin tur även de återvinningsbara. Ett miljöproblem som de ser i sin organisation i 

dagsläget är transporterna då mycket i dagsläget fraktas via lastbilar. Bigso AB avser att 

försöka frakta mer via järnväg i framtiden då deras verksamhet innehåller mycket 

transporter och järnvägen ses som ett mer miljövänligt alternativ. 
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4.2.3 Emballator Ulricehamns Bleck Aktiebolag 

Emballator är ett tillverkande företag som producerar lättmetallförpackningar, stålfat 

samt behållare för livsmedel. Företaget har huvudkontor i Ulricehamn men har 

dotterbolag i städer som exempelvis Nybro. Emballator Ulricehamns Bleck AB hade 

under år 2013 runt 140 anställda och en omsättning på närmare 446 miljoner SEK 

(www.infotorg.se). Produktionsenheten i Nybro, där vi intervjuat affärsområdeschefen, 

har årligen en omsättning på cirka 60 miljoner SEK. 

 

Emballator använder i tillverkningen av sina produkter metaller som till 100 % är 

återvinningsbara. Företaget använder främst metallen för tillverkning av plåtburkar till 

färgindustrin, men även livsmedelsemballage, exempelvis kak- och godisburkar. 

Företaget köper totalt in 25 000 ton metall under ett år. Det metallspill som uppstår i 

samband med produktionen hämtas sedan upp av Stena Recycling, som i sin tur 

återvinner materialet. Under intervjun framkom hur viktigt företaget tycker det är att 

optimera utformningen på inköpen samt produktionen, detta för att minimera mängden 

spill. Metallen köps i dagsläget in i ark som är optimerade för varje produkt i den mån 

det går. Anledningen är att företagets färdiga produkter ger högre lönsamhet än 

metallspill, även om de erhåller en viss betalning även för metallen som de återvinner. 

Emballator arbetar ständigt med att utveckla sin produktionsprocess genom olika 

innovationer, nya tekniker och nya maskiner för att minska det spill som uppstår i 

produktionen. Företaget har lyckats minska sitt spill med 8 till 10 % vilket resulterar i 

stora besparingar då företaget varje år gör stora inköp och mindre spill innebär högre 

produktivitet. De anser att kostnadsaspekten är viktig men det påpekas också under 

intervjun att de inte endast gör detta för ekonomisk vinning, även miljöaspekten är 

viktig för dem. 

 

Under intervjun framkom det att företaget inte satsade på att vara det billigaste 

alternativet på marknaden utan istället satsar de på en kombination mellan pris, kvalitet 

och innovation. Mycket av plåten som köps in till företaget kommer från Asien då det 

tidigare varit svårt att handla plåt av rätt kvalitet och mängd inom Europa. De asiatiska 

leverantörerna har dessutom en kostnadsfördel jämfört med närmare konkurrenter. I 

marknadsföringen nämns att produkterna är miljövänliga och 100 % återvinningsbara. 

De marknadsför även att de var världens första tillverkare av färgburkar med ett 

certifikat som intygar att de är klimatneutrala när det kommer till koldioxidutsläpp. 



  
 

29 

Företaget är dessutom medlem i ett flertal organisationer för att kunna lära sig av andra 

och lära andra hur de bland annat kan arbeta mer resurseffektivt. 

 

4.2.4 Plastomer Sweden Aktiebolag 

Plastomer är ett svenskt aktiebolag som år 2013 hade en omsättning på cirka 30 

miljoner, antalet anställda samma år var 20 stycken (www.infotorg.se). Företaget 

tillverkar tillbehör till personbilar och lastbilar och är i dagsläget marknadsledande på 

stänkskydd med reklamtryck (www.plastomer.se). 

 

Företaget använder sig av en extern avfallshanterare på grund av regleringar kring 

avfallshantering. De samlar däremot in plastspill från tillverkningen och defekta 

produkter för att skicka vidare direkt till ett företag som återvinner och säljer vidare 

plasten till andra producenter. Till viss del använder de återvunnen plast i sin 

tillverkning i den mån det är möjligt, vissa produkter kräver dock jungfrumaterial för att 

inte tappa kvalitet. Användingen av återvunnet material är dessutom beroende av 

tillgången till återvunnit material, beslutet hänger således till viss del på 

underleverantörerna. Plastomer tillverkar bland annat stänkskydd till lastbilar med 

reklamtryck på. Efter att kadmium förbjöds i röd färg har hållbarheten på färgen 

försämrats och även om färgen är miljövänligare så måste skydden nu bytas oftare 

vilket resulterar i att företaget säljer fler stänkskydd med röd färg på. 

 

För att minska sin materialförbrukning försöker Plastomer att hela tiden ha en så 

effektiv produktionsprocess som möjligt där det spill som uppstår minimeras. De 

försöker dessutom göra produkterna lättare för att de ska kräva mindre material. Den 

största svårigheten med materialbesparingar som framkom under intervjun var att “riva 

gamla tankemönster”. Ett exempel är emballage, där Plastomer bedömt det onödigt att 

ha ett yttre emballage på vissa produkter, då dessa inte kräver det. Samtidigt som vissa 

kunder önskar, och ibland kräver, att produkterna ska förpackas individuellt, vilket 

Plastomer tillgodoser för att öka kundnöjdheten. 

 

Vidare beskrevs hur miljöprofilering inte var en nödvändighet och eventuellt inte en 

fördel i branschen de är aktiva inom men att en negativ miljöprofil kan resultera i 

förlorad försäljning. Att upprätthålla vissa miljökrav kan således bli ett outtalat krav 

från kundernas sida. Den största miljöboven de ser inom sin verksamhet är transporter 
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och de försöker att alltid se till att fylla sina transporter i den mån det går. Ett problem 

som belystes är “Just-in-time”-principen som går ut på att endast beställa det materialet 

som behövs för stunden istället för att hålla lager vilket medför att transporterna blir 

ineffektiva. 

 

Plastomer har nyligen bytt ventilationssystem i sina lokaler. Motiveringen till bytet var 

främst för att det gamla riskerade att placera företaget i ett driftsstopp då livslängden 

nästan var över men även energibesparande effekter spelade in i beslutet, samt att 

investeringen passade bra in i tiden. De anser inte själva att deras arbete med 

resursbesparingar eller återvinning har påverkat deras organisation. Speciellt inte på 

senare tid, då arbetet har pågått länge. Det upptar dock en viss fysisk yta hos företaget 

med behållare som fylls med olika material som ska skickas vidare till återvinning. 

 

Plastomer och deras största underleverantörer är dessutom ISO14000-certifierade, som 

visar att deras miljöarbete håller hög kvalitet. Det förekommer dock att mindre 

underleverantörer inte har certifieringen. För att öka andelen produkter som återvinns 

märker de alla sina plastprodukter med vilken plasttyp de är gjorda av. Detta anses ge 

kunden en god möjlighet att själva sortera produkten till återvinning efter att den 

förbrukats. Företaget arbetar dessutom med IMDS som är en databas som ger användare 

möjligheten att spåra alla beståndsdelar i olika fordon. Eftersom att Plastomer arbetar 

med tillbehör inom fordonsindustrin registrerar de sina produkter där och de blir således 

spårbara. Att produkterna är registrerade i databasen är ett krav från kunderna. 

 

4.2.5 Polyplank Aktiebolag 

Polyplank AB är ett företag som är beläget i Färjestaden och de arbetar med återvunnen 

plast. Företaget hade år 2013 en omsättning på cirka 40 miljoner med ungefär 15 

anställda (www.infotorg.se). Produkterna de erbjuder är bland annat plugg som används 

inom pappersindustrin och olika strängsprutade profiler för utomhusmiljö inom 

fastighetssektorn, till exempel bullerplank av återvunnet material.  

 

Idén till företaget uppstod redan på 1970-talet då en av grundarna arbetade inom 

avfallshanteringsbranschen och såg mängden material som endast gick till spillo, som 

istället kunde ses som en resurs. I ett samarbete, 20 år senare, med en teknisk doktorand 
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på Högskolan i Kalmar lyckades grundaren för Polyplank AB hitta ett sätt att återvinna 

plasten och tillsätta träfiber som bildade ett starkt och hållbart material.  

 

Företaget arbetar med att minimera mängden restprodukter som uppstår i produktionen 

men de återanvänder de restprodukter som i dagsläget uppstår. Tillverkningen är dock 

energiintensiv och förbrukar därför mycket resurser i form av elektricitet. Träfibern som 

används i produkten är spill från tidigare tillverkning hos andra företag och således 

också återanvänt material. Förutom att de från början arbetar med återvunnet material så 

erbjuder de även sina kunder att återlämna förbrukade produkter till dem, som sedan 

återvinns och används i nya produkter. Materialet som returneras från kunderna samlas 

in i containrar och skickas till ett dotterbolag som står för återvinningen. Returneringen 

av använda produkter är ett samarbete som gynnar båda parter. Kunderna får 

möjligheten att marknadsföra att de använder en miljövänlig underleverantör samtidigt 

som varorna som returnerats blir råvara för Polyplank AB.  

 

4.2.6 Ragn-Sells Aktiebolag 

Ragn-Sells är ett företag som arbetar med att samla in och ta hand om avfall. I 

Oskarshamn består företaget av tre olika delar; den första är farligt avfall, den andra är 

en industridel som består av återvinnings- eller förbränningsbart material, och slutligen 

en gasavdelning som tar hand om uttjänade gasflaskor. Ragn-Sells i Oskarshamn är en 

sektion av Ragn-Sells AB som år 2013 hade en omsättning på cirka 2,8 miljarder SEK 

med cirka 1500 anställda (www.infotorg.se). 

 

Ragn-Sells arbetar efter en kretsloppstrappa där de först tittar på om de kan återanvända 

material, det nästa bästa alternativet är att återvinna materialet och sist tittar de på om 

materialet kan energiutvinnas genom förbränning. Vissa farliga avfall måste dock tas 

hand om på särskilda sätt och lämpar sig inte för energiutvinning. De arbetar 

kontinuerligt med att hitta nya användningsområden eller möjligheter för materialet som 

de samlar in. Främst kommer innovationerna från huvudkontoret i Stockholm som har 

samarbeten med bland annat Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

I dagsläget bränns det en del material för energiutvinning vilket Ragn-Sells till viss del 

ser som positivt då uppvärmning och energi är något som behövs. Dock är en ambition 

att så mycket som möjligt ska kunna återanvändas eller återvinnas. Olika anledningar 



  
 

32 

spelar in i om materialet bränns eller inte. Ofta är det en kostnadsfråga då förarbetet för 

att kunna återvinna eller återanvända materialet blir för högt. De tre stora problemen de 

ser med återvinning är följande: 

• Materialet har för låg kvalitet. Med andra ord är materialet i kärlen blandat och 

måste sorteras innan det kan återvinnas. I många fall är sorteringsprocessen för 

omständig för att bli ekonomiskt hållbar. Materialet får inte heller vara smutsigt 

då det är en råvara för de återvinnande företagen och råvaran måste hålla en viss 

kvalitet för att kunna användas. 

• Mängderna material är ofta för små för att de ska vara hållbart att återvinna. 

Exempelvis är det inte hållbart att återvinna fem plastkorkar utan det behöver 

vara närmare fem ton. 

• De stora återvinnarna ligger utanför Sverige och således blir transporten 

omständig. 

 

Det mesta materialet som återvinns kommer från produktionsspill då det ofta samlas 

upp i olika kärl och transporteras direkt till återvinning. Kvaliteten på materialet blir 

ofta lidande när den mänskliga faktorn kommer in och okunskap om vilka material som 

ska sorteras separat förekommer. Ragn-Sells försöker att i den mån det går sortera 

materialet själva men allt för blandat material blir för tidskrävande. Uppskattningsvis 

återvinns ungefär lika stor del som går till förbränning och energiutvinning, medan en 

del går till deponering. 

 

Miljöarbetet går ofta i trender och i dagsläget siktar många företag på att kontrollera 

sina utsläpp snarare än materialåtervinning. Det är också i grunden en ekonomisk fråga. 

Om alternativet att återvinna sitt material blir mer lönsamt än att inte göra det så 

återvinner företagen. Likadant vid inköp av återvunnet material, om priserna på nya 

material stiger så köper fler återvunnet material. En aspekt är också att företag inte alltid 

känner att miljöarbetet ger några ekonomiska fördelar eller konkurrensfördelar om inte 

kunderna efterfrågar det. 

 

Ett problem med cirkulär ekonomi som nämndes under intervjun är att företag inte fritt 

kan byta alla material med varandra då lagstiftningen inte tillåter hantering av avfall hur 

som helst. Lagstiftningen är tänkt att förhindra miljöförstöring på grund av felaktig 

avfallshantering i form av till exempel illegal dumpning i naturen. Det mottagande 
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företaget behöver då ett tillstånd för att ta emot avfall. Lagstiftningen blir här ett hinder 

för företag att återanvända varandras resurser. Om det mottagande företaget däremot 

införskaffar det tillstånd som krävs för att hantera avfall kan de ta emot avfall från andra 

företag som de sedan kan använda i sin egen verksamhet. Under intervjun nämns även 

en annan möjlighet att tillvarata andra företags avfall och det är om det avsändande 

företaget kan få avfallet klassat som en råvara, detta kan dock vara svårt att få till stånd i 

praktiken. 
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5 Att styra mot en mer cirkulär ekonomi 
I det här kapitlet analyseras den information vi fått fram genom de intervjuer som 

utförts, samt de insamlade observationerna om implementeringen av cirkulär ekonomi i 

Kina, utifrån den teoretiska referensramen som presenterats tidigare i uppsatsen.  

 

5.1 Kinas implementering av cirkulär ekonomi 

Eftersom att Kina på nationell nivå bestämde sig för att implementera en cirkulär 

ekonomi redan år 2002 ser deras arbete annorlunda ut från det som skett i Sverige. 

Kinas regering satsade mycket pengar på att lyckas med implementeringen då de anser 

att deras råvaror riskerar att ta slut när landets grad av industrialisering ökar (Geng 

m.fl., 2009; Yuan m.fl., 2006). I Sverige har den implementering som skett varit på eget 

initiativ från företagens sida, vanligen för att tillgodose önskemål från kunder eller i 

marknadsföringssyften. Det går då att se en skillnad i tillvägagångssätt för att närma sig 

en cirkulär ekonomi. I Kina har regeringen satsat pengar på att skapa projekt som leder 

till ett mer cirkulärt kretslopp för resurser, medan företag i Sverige får göra en 

ekonomisk kalkyl för om besluten är hållbara eller inte. Utifrån våra intervjuer har vi 

kunnat se att företag ofta väger för- och nackdelar mot varandra för att bedöma om 

beslutet är motiverat eller inte, exempelvis undersökte Målerås Mekaniska AB 

möjligheten att byta uppvärmningssystem i sina lokaler från olja till någon form av 

värmepump. På grund av sjunkande oljepriser och varmare vintrar blev beslutet dock 

svårt att försvara rent ekonomiskt och genomfördes därför inte. 

Det finns en rad regleringar i Kina som syftar till att skapa en mer cirkulär ekonomi. 

Som ett exempel går det att se att priset på vatten i Dalian varierar beroende på 

kvaliteten, dricksvatten är dyrare än vatten av lägre kvalitet och således blir det mer 

ekonomiskt försvarbart för företag att undvika att använda dricksvatten i exempelvis 

kylprocesser (Geng m.fl., 2009). Svenska regleringar har inte på samma sätt som 

kinesiska regleringar för avsikt att leda till ett cirkulärt kretslopp. Istället syftar 

regleringar i Sverige till att begränsa miljöförstöring på andra sätt. Sverige saknar helt 

de ekonomiska incitament som finns bakom implementeringen i Kina vilket kan minska 

viljan bland företagen att ta steg mot en mer cirkulär ekonomi. 

Implementeringen av cirkulär ekonomi i Kina har skett genom ett fåtal utvalda 

industriparker som fått agera testpiloter för konceptet (Geng m.fl., 2009). De mest 

lyckade pilotparkerna har sedan fått agera som demonstrativa exempel för andra parker 
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att följa. Genom att deras implementering har ägt rum inom enskilda industriparker har 

kretsloppet blivit geografiskt centrerat, vilket enligt Webster m.fl. (2013) ses som en 

förutsättning för ett effektivt och lönsamt kretslopp. Ett problem som framkom under 

vår intervju med Ragn-Sells är transporterna, som för att kunna återvinna material är en 

viktig faktor som spelar in och inte sällan gör beslutet att återvinna kostnadsineffektivt. 

En annan skillnad som vi observerat är att företag i Sverige ofta återvinner enskilt 

genom ett avtal med en avfallshanterare medan i Kina skedde implementeringen av 

cirkulär ekonomi på en rad olika nivåer, däribland en industriparksnivå. Resultatet blir 

att de kinesiska företagen har en fördel i att vara flera företag i ett geografiskt avgränsat 

område som tillsammans arbetar med liknande material och kan återvinna det 

tillsammans. Bristen på samordning mellan svenska företag kan leda till att fördelar som 

de kinesiska företagen utnyttjat, genom sin geografiska centrering, kan gå förlorade. 

  

5.2 Från en linjär till en cirkulär ekonomi 

Bland de producerande företag vi har intervjuat är den linjära ekonomin dominerande. 

Tecken på detta är bland annat att tillverkningsprocessen är baserad på input som ofta 

köps in nytt inför varje ny produktionsserie. De färdiga produkterna säljs sedan till 

konsumenter som får överta ansvaret för slutfasen i produktens livslängd. Företagen 

börjar sedan om processen med nya råmaterial. Tecknen som beskrivits följer de 

kännetecken på linjär ekonomi som vi beskrivit i vårt teorikapitel enligt Olhager (2013) 

och Paulsson m.fl. (2000). Det finns dock inslag av cirkulärekonomiska tankesätt bland 

de företagen vi intervjuat. Många av de produkter som tillverkas är återvinningsbara, 

även om företagen inte uttalat har en strategi för sina produkter efter att de lämnat 

företaget, så ges kunden möjligheten att återvinna dem. Samtliga företag arbetar 

dessutom aktivt med att minska sitt spill i produktionen och skicka de restprodukter som 

uppstår till återvinning. Utifrån den beskrivning på cirkulär ekonomi vi använde oss av i 

vår teoretiska referensram från Benton m.fl. (2015) där materialet som använts 

återvinns, återinförs i produktionsprocessen och används på nytt saknas steget med att 

återinföra det återvunna materialet i produktionsprocessen hos de flesta företag vi 

intervjuat. De flesta företagen vi intervjuat återvinner främst en viss del av sitt material, 

vanligen huvudmaterialet i deras tillverkning. Ett exempel är en mekanisk verkstad som 

fokuserar på att återvinna den metall som blir över från produktionen.  
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Ett problem som belystes under vår intervju med Ragn-Sells, som samlar in och 

hanterar avfall, är att materialen som kommer in ofta är blandade. Ett exempel är plast 

som finns i olika färger och plastmaterial som alla behöver sorteras individuellt men 

oftast blandas i ett och samma sorteringskärl. Med andra ord behövs det ytterligare 

sortering innan det kan återvinnas. Då Ragn-Sells inte har möjlighet att göra detta på ett 

kostnadseffektivt sätt väljer de energiutvinning av materialet istället, vilket skapar 

värme och energi, men förbrukar materialet helt trots att det kunde ha återvunnits. För 

att öka andelen material som återvinns krävs att de producerande företagen tar ett större 

ansvar över sorteringen. En högre kvalitet på material som de avfallshanterande 

företagen mottar innebär att mer material kan återvinnas till en lägre kostnad. 

Följaktligen kan högre kvalitet på materialet innebära högre lönsamhet för de 

avfallshanterande företagen som i sin tur kan leda till mer kostnadseffektiv 

avfallshantering för de producerande företagen. Om hindren för att återvinna materialen 

elimineras kan de avfallshanterande företagen fokusera på att tjäna pengar på att sälja 

råvaror (återvunnet material) snarare än hantera avfall.  

 

Om restprodukter genererar intäkter för producerande företag skulle det kunna leda till 

att incitamentet till att minska spill i produktionen blir mindre, då spillet inte hänför en 

direkt kostnad. Det framkom dock under våra intervjuer att företagen får betalt för sitt 

metallskrot men att lönsamheten på detta är lägre än lönsamheten på färdiga produkter. 

Företagen får således per automatik en anledning att minska mängden spill i 

produktionen. Troligen skulle en intäkt för samtliga restprodukter även de innebära en 

lägre vinstmarginal än färdiga produkter. 

 

5.3 Trender som lett fram till cirkulär ekonomi 

5.3.1 Industriell ekologi 

I vår teoretiska referensram beskriver vi forskning som på något sätt blivit till en grund 

och har lett fram till cirkulär ekonomi. Industriell ekologi är enligt Graedel & Allenby 

(2003) ett sätt att uppnå fortsatt teknologisk, ekonomisk samt kulturell utveckling 

samtidigt som det strävar efter en hållbarhet och resurser sparas in. Ayres & Ayres 

(1996) beskriver dessutom de ekonomiska fördelarna med att minska resursåtgången då 

materialkostnaderna per automatik blir mindre. Samtliga företag vi har intervjuat arbetar 

på något sätt med industriell ekologi genom att de antingen arbetar för att minska 

mängden restprodukter som uppstår i tillverkningen, eller på annat sätt minska sin 
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resursåtgång inom företaget. Ett exempel är Emballator som minskat sitt spill med 

mellan 8 och 10 %.  

 

5.3.2 Corporate Social Responsibility 

En annan viktig teori som varit vägledande fram till cirkulär ekonomi är Corporate 

Social Responsibility (CSR). Kort kan CSR beskrivas som företags ansvarstagande i 

samhället och enligt Grankvist (2012) ingår även en miljöaspekt där företaget på lång 

sikt inte får ha någon negativ miljöpåverkan. Morsing & Beckmann (2006) diskuterar 

även hur ansvarstagandet förflyttats ut från det egna företaget och nu omfattar hela 

värdekedjan. Företag förväntas med andra ord samarbeta med ansvarstagande 

underleverantörer och kunder. 

 

Många av de företag vi har intervjuat tar endast det hållbarhetsansvar som de enligt lag 

är tvungna att göra och om de gör något utöver det som lagen kräver beror det främst på 

att det är något som deras kunder kräver. Den största motiveringen till ansvarstagandet 

är att uppfylla de krav som ställs för att kunna bedriva sin verksamhet. Företagen 

upplever ofta att arbetet med att uppfylla en del av kraven är byråkratiskt och ibland 

även kostsamt. Miljöarbetet som ingår i företagets ansvarstagande kan då ses som en 

börda och avskräcka företag från att ta ytterligare steg i en miljövänlig riktning. Det 

förekom dock under våra intervjuer företag som aktivt tog större hållbarhetsansvar än 

det som krävdes av dem, exempelvis genom utbildningssamarbeten med liknande 

företag. 

 

5.3.3 Cradle-2-cradle 

Cradle-2-cradle (C2C) är en filosofi som är nära besläktad med cirkulär ekonomi då den 

också är baserad på ett kretsloppstänk. McDonough (2009) beskriver bland annat de tre 

grundpelarna som den är baserad på. En av dessa baserar sig på förnybar energi men 

hamnar till viss del utanför denna uppsatsens avgränsning och kommer därför inte 

vidare analyseras här. En annan grundpelare är att avfall är näring. Ett företags avfall 

kan vara nästa företags råmaterial. 

 

Samtliga företag som deltog i undersökningen hade ett avtal om avfallshanteringen med 

ett företag som hanterar avfall och återvinner material. Avfallet som uppstår i de 

producerande företagen blir således på något sätt näring för andra företaget. Dels blir 
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avfallet en affärsmöjlighet för de företag som specialiserat sig på att hantera avfallet, 

dels blir också avfallet som går till återvinning en råvara för andra företag som 

producerar nya produkter. Det materialet som inte kan återvinnas kan i vissa fall skickas 

till energiutvinning genom förbränning och på så sätt agera näring för uppvärmning av 

byggnader. Energiutvinning förbrukar dock materialet och framtida användning blir 

därför omöjligt, vilket gör att återvinning är ett alternativ att föredra i en 

kretsloppsekonomi.  

 

Den tredje grundpelaren McDonough (2009) beskriver är att ju fler aktörer som är 

verksamma desto stabilare blir kretsloppet. Precis som i naturen så finns det flera olika 

aktörer som uppfyller samma funktion. Om en aktör skulle försvinna skulle funktionen 

ändå finnas kvar och kretsloppet kan fortsätta fungera. En problematik som framkom i 

vår intervju med Ragn-Sells är att de stora återvinnarna inte finns i Sverige utan är 

istället belägna ute i Europa. Avståndet mellan avfallet i Sverige och anläggningarna där 

materialet kan återvinnas gör att det krävs stora mängder för att återvinning av avfallet 

ska bli ekonomiskt hållbart. Aktörerna för ett fungerande kretslopp finns alltså men är 

geografiskt utspridda. En geografisk centralisering av kretsloppet skulle kunna 

effektivisera resursflödet och göra återvinning till ett mer attraktivt alternativ. 

 

5.4 Nya tankemönster inom cirkulär ekonomi 

Benton m.fl. (2015) belyser att en av grunderna för cirkulär ekonomi är att avfall ses 

som en tillgång. Det kräver en ändring av synsätt från att avfall är något negativt till att 

det kan bli något positivt. Under vår intervju med Plastomer Sweden AB framkom det 

att inom miljöarbete behöver flertalet företag ”bryta gamla tankemönster”. Som ett 

exempel nämndes att Plastomer slutat förpacka vissa produkter i separata emballage för 

att minska mängden material de använder, då det inte krävdes för den sortens produkter. 

Initiativet mötte visst motstånd från särskilt större kunder som krävde att produkterna 

kom i separata emballage.  

 

Liknande exemplet med separata emballage som förekom hos Plastomer kan även 

gamla tankemönster behöva brytas när det kommer till produktion och 

materialåtervinning. Att avfall samt restprodukter ses som något negativt kan innebära 

positiva bieffekter då olika effektiviseringar genomförs i produktionsprocessen för att 

minska mängden avfall och restprodukter. Det tankemönstret finns det fortfarande plats 
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för i en cirkulär ekonomi och uppmuntras. Innebörden av att se avfall som en tillgång 

handlar istället om att hitta alternativa användningsområden för de restprodukter och det 

avfall som uppstår i tillverkningen. Ett exempel på återanvändning är Polyplank AB 

som använder sig av återvunnen plast i sin egen produktion, de erbjuder även sina 

kunder möjligheten att återlämna använda produkter så att det kan återvinnas och bli 

nya produkter. 

  

5.5 Nätverkande som ett steg mot en cirkulär ekonomi 

Christopher (2011) beskriver en värdekedja som en leverantörskedja, ett nätverk av 

underleverantörer och kunder, där alla aktörer tillsammans uppnår synergier som höjer 

det upplevda värdet för slutkonsumenten. Olika grader av integration förekommer, ofta 

genom synkroniserade datasystem, regelbunden kontakt eller till och med att personal 

finns utplacerad i varandras lokaler. Det är inte heller ovanligt att viktiga 

underleverantörer eller kunder köps upp och en koncern bildas för att säkra resursflöden 

eller uppnå särskilda synergier (Alvesson & Sveningsson, 2012). Inom dessa 

samarbeten finns det även vissa aspekter av miljöarbete. Ett exempel på detta såg vi 

under våra intervjuer där en stor del av företagen som medverkade hade någon form av 

certifikat som bevis på deras miljöarbete. Det var också viktigt för företagen att ha de 

certifikat som deras kunder krävde och marknadsförde när de sålde produkterna vidare. 

Det förekommer utöver detta även samarbeten mellan enskilda företag och 

avfallshanterare som exempelvis Stena eller Ragn-Sells, som i sin tur ser till att avfallet 

går till återanvändning, energiutvinning eller deponering efter att det lämnat de 

producerande företagen. Ett förslag som förekommer i teorin är även så kallade gröna 

värdekedjor (Sarkis, 2014), där även slutet av produktens livscykel finns med i 

värdekedjan och planeringen för resursflödet inkluderar materialet efter att varan sålts. 

Genom att skapa gröna värdekedjor kan samma fördelar som vi observerat i Kina, med 

flera företag som återvinner tillsammans, till viss del efterhärmas genom att hela 

värdekedjan tillsammans börjar återvinna restprodukterna som uppstår inom deras 

produktion. Genom att återvinna som en värdekedja kan dessutom ekonomiska 

skalfördelar utnyttjas tack vare att mängden material som återvinns blir större.  

5.5.1 Styrning av cirkulär ekonomi 

En viktig trend i modern tid är att företag integrerar underleverantörer och viktiga 

kunder allt mer i den egna produktionen för att skapa värdeförhöjande synergier 
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(Cordón m.fl., 2012). Resursåtervinning kräver viss integration från de producerande 

företagens sida gentemot återvinnaren då den senare till exempel placerar ut kärl i olika 

storlekar hos det producerande företaget för att materialet ska kunna hämtas upp. En 

överenskommelse måste dessutom slutas för hur ofta kärlen ska tömmas, hur många 

som ska finnas, samt storleken på dem. Samarbetet för att återvinna material sker dock 

mellan enskilda företag och en avfallshanterare. För att resursflödet i en värdekedja ska 

fungera optimalt krävs att optimeringen sker för hela värdekedjan och inte individuellt 

hos varje företag (Wang m.fl., 2007). Detta kan anses till viss del ha gjorts vid 

implementering i Kina då det skett synkroniserat för en hel industripark och alla företag 

där i. Beslutet togs och genomfördes av en kommitté eller styrelse för hela parken och 

således blev resultatet att företagen arbetade ihop med återvinning.  

 

McDonough (2009) beskriver att kretslopp blir stabilare när mängden aktörer inom det 

ökar. Då blir inter-organisatorisk styrning ett aktuellt problem för stabila cirkulära 

ekonomier. Istället för att uppfinna ett nytt sätt att styra nätverk inom cirkulära 

ekonomier kan man se dessa som värdekedjor och kan styra nätverken som sådana. Två 

ekonomiska styrmedel som används inom styrning av värdekedjor är Target Costing 

(TC) samt Open Book Accounting (OBA) (Håkansson m.fl, 2010). TC kan hjälpa 

företag att hålla kostnaderna för en särskild produktion nere, i arbetet med att hålla 

kostnader nere kan inkluderas materialbesparande åtgärder samt återanvändning av 

spill. TC grundar sig även i en funktionsanalys där produktens olika funktioner 

värdesätts. Genom att se produktens slutfas som en funktion kan det bli relevant att 

använda sig av denna metod inom ett cirkulärt nätverk. Funktionen kan då utformas på 

ett sådant sätt att material stannar i företagets ägande alternativt har en naturlig väg 

tillbaka in i företaget. Genom OBA kan dessutom ytterligare information delas mellan 

aktörer i värdekedjan och ytterligare optimering av resursflödena kan ske. En av 

grundpelarna för en fungerande cirkulär ekonomi är hastigheten på resursflödena 

(Webster m.fl., 2013). Således blir alla åtgärder som kan effektivisera resursflödet 

viktiga för att skapa ett fungerande cirkulärt kretslopp och detta tror vi kan göras genom 

OBA om en av parterna har tillräcklig kunskap för att kunna vägleda den andra parten 

mot ett effektivare resursflöde och en mer cirkulär ekonomi. 
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6 En cirkulär ekonomi – ett nytt sätt att tänka 
Här presenterar vi de slutsatser vi nått under skapandet av den här uppsatsen. Kapitlet 

börjar med vikten av att bryta gamla tankemönster och se avfall som möjligheter istället 

för problem. Därefter diskuterar vi hur det går att styra cirkulärekonomiska nätverk 

som värdekedjor och följer upp detta med kunskaper vi funnit från exempel i Kina. 

Kapitlet avslutas med ett förslag på vidare forskning om ett konkret sätt att 

implementera cirkulär ekonomi i Sverige. 

 

6.1 Gårdagens rester är morgondagens tillgångar 

Essensen i cirkulär ekonomi är att material finner nya användningsområden efter att de 

förbrukats. Något vi upptäckte relativt tidigt i arbetet med den här uppsatsen var att 

cirkulär ekonomi kräver en del nya tankesätt. Gamla tankemönster där avfall och 

restprodukter ses som något negativt behöver bytas ut mot nya tankesätt där avfall och 

restprodukter istället ses som möjligheter. Om avfall är något som ses som ett problem 

behöver det en lösning. Om det istället ses som en tillgång behöver det istället ett 

användningsområde. Ett exempel är en av grundarna till Polyplank AB som arbetade 

med avfallshantering och såg hur mycket material som slösades bort. Utifrån dessa 

observationer växte sedan idén till Polyplank AB fram och ett företag som använder sig 

av återvunnet material bildades. Vi har funnit att olika attityder kring begreppet kan 

skapa olika förutsättningar. Många ser idag de restprodukter och det så kallade avfallet 

som uppstår som rent skräp, något man behöver göra sig av med. Om avfall istället ses 

som tillgångar skapas fördelar så som att företag faktiskt kan generera intäkter genom 

att till exempel sälja sitt avfall till ett återvinnande företag. Om företagen kan se de 

fördelar som skapas genom att inte bara kasta bort det avfall och de restprodukter som 

uppkommer skulle förmodligen fler företag ta ett större ansvar när det kommer till 

miljön. 

 

Genom att söka alternativa användningsområden istället för avfallslösningar skapas 

möjligheter för att förlänga materialets livslängd. Det finns idag företag som redan 

återvinner sina produkter efter att kunden förbrukat dem samt arbetar med återvunnet 

material. Deras arbete visar att det finns möjligheter att använda material som andra 

företag ser som avfall. Att arbeta med avfall kräver en del arbete i utformningen av 

produktionsprocesser men genererar sedan fördelar i form av innovativt arbete för både 
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miljö och samhälle då restprodukter och avfall används som råvara, vilket förvandlar ett 

problem till en möjlighet. Utöver fördelarna med avfallshantering och miljöarbetet kan 

det även generera ekonomiska fördelar genom att mängden jungfrumaterial som behövs 

minskar i takt med att graden av materialåtervinning ökar. 

 

Ett problem som vi funnit idag är att svensk lagstiftning kräver en särskild licens för att 

hantera avfall. I teorin skulle ett företag som behöver till exempel metall i sin 

produktion kunna köpa in det av ett annat företag som har avfall i form av metall som 

de vill bli av med. I praktiken är det dock svårare än så då det köpande företaget i så fall 

skulle behöva den licens som svensk lagstiftning idag kräver. Detta leder till att 

användning av avfall och restprodukter medför ytterligare administrativt arbete, vilket 

många av de företag vi intervjuat redan tycker att det är för mycket av när det kommer 

till miljöarbetet de gör. Detta är dock en realistisk möjlighet då vi genom intervjuer fått 

veta att det förekommer i praktiken.  

 

6.2 Gamla styrsätt – Nya fördelar 

Då integration mellan olika företag i värdekedjor är en förekommande trend i dagsläget 

finns det en möjlighet till att inkludera även cirkulärekonomiska aspekter i nätverken. 

Implementeringen av en cirkulär ekonomi kräver inte att organisering mellan företag 

återuppfinns. Genom att implementera en cirkulär ekonomi inom redan existerande 

samarbeten kan mängden material uppnå tillräckligt stora nivåer för att bli ekonomiskt 

hållbart att återvinna, samtidigt finns det fördelar att utnyttja i form av redan etablerade 

förtroenden, arbetssätt och kontakter. Det är dock möjligt att inleda samarbeten med nya 

aktörer för att styra mot en mer cirkulär ekonomi. De metoder för styrning av 

värdekedjor, som beskrivits i kapitel 3, och som vi anser kunna vara aktuella i 

styrningen av en cirkulär ekonomi är Target Costing (TC) samt Open Book Accounting 

(OBA). Båda styrmedlen har fördelar som kan utnyttjas inom cirkulär ekonomi. TC kan 

inkludera planering av materialåtervinning för både spill inom produktionen och 

återvinning av produkten samtidigt som OBA kan öppna upp för möjligheter att styra 

företag gemensamt mot en mer cirkulär ekonomi. 

 

Genom att flera företag i samma värdekedja arbetar tillsammans mot en mer cirkulär 

ekonomi blir fördelarna större än om ett enskilt företag skulle göra det. Mängden 

material som återvinns och effekten för både miljö och samhälle blir större. De 
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ekonomiska fördelarna blir dessutom större för hela värdekedjan även om effekten för 

varje företag förblir ungefär densamma som vid en individuell implementering. Det 

administrativa arbetet med exempelvis licensiering för avfallshantering samt transporter 

av material för återvinning kan delas mellan företagen och den administrativa delen av 

den cirkulära ekonomin blir mindre per företag. Ett arbetssätt som det här kräver dock 

en viss styrning på inter-organisatorisk nivå och således finns en möjlighet att styra 

cirkulärekonomiska nätverk som om de vore värdekedjor. 

 

6.3 Kunskap från Kinas implementering av cirkulär ekonomi 

Startskottet till den cirkulära ekonomin i Kina var ett beslut på regeringsnivå, vilket 

innebar att det blev ett måste för företag i Kina att implementera de förändringar som en 

cirkulär ekonomi kräver. Detta skiljer sig då markant från Sverige i och med att det i 

Sverige är frivilligt och därmed helt och hållet upp till företagen själva om de vill 

implementera en strategi för cirkulär ekonomi. Sveriges behov av att implementera 

cirkulär ekonomi med hjälp av regeringsbeslut med efterföljande regleringar ses, enligt 

våra observationer, som relativt lågt i jämförelse. Miljöarbetet i svenska företag kan 

redan anses ha kommit långt när det kommer till bland annat materialåtervinning och en 

anledning är det arbete som sker med hjälp av olika certifikat. Arbetet uppfattas dock 

ofta som byråkratiskt och krångligt, speciellt för mindre företag, vilket kan resultera i att 

ytterligare miljöarbete anses vara omständligt.  

 

I Kina valde regeringen att satsa pengar på utvalda projekt för att främja 

implementeringen av cirkulär ekonomi. Detta innebär att det fanns ekonomiska 

incitament i form av bidrag eller kompensationer för företagen att anpassa sina 

verksamheter mot en mer cirkulär ekonomi. Då det inte finns något regeringsbeslut eller 

något som helst krav på en cirkulär ekonomi i Sverige finns det heller inga, från 

regeringen anslagna resurser, för företagen att implementera detta. Hela kostnaden för 

den anpassning som krävs av verksamheten faller därmed på företaget. Frågan blir då av 

mer ekonomisk karaktär – kommer den här satsningen att löna sig? På ett teoretiskt plan 

blir svaret på frågan ja, en högre grad återvunnet material leder till ett lägre behov av 

jungfrumaterial och så länge kostnaden för återvunnet material blir lägre än kostnaden 

för nytt material blir satsningen lönsam. Någon form av ekonomiskt incitament kan 

påverka attityden positivt och motivera företag att ta ytterligare steg mot en cirkulär 

ekonomi, även om det uppfattas som omständligt. Det krävs dock förändringar inom 
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både affärsmodeller och produktionsprocesser för att möjliggöra kostnadsbesparingar 

genom materialåtervinning. Innovationerna som krävs för många företag finns redan i 

dagsläget men behöver större genomslag för att fler företag ska använda dem. Ett 

exempel är Polyplank AB som i ett samarbete med en professor från Högskolan i 

Kalmar lyckades blanda in träfiber i plast och skapa ett material som är återvunnet, 

återvinningsbart och slitstarkt. 

 

En av de stora fördelarna som vi identifierade från Kinas implementering är deras 

geografiska centrering. Genom att företagen var placerade inom en avgränsad industriell 

park eller region kunde flera företag med liknande tillverkning tillsammans återvinna 

sitt material. Under våra intervjuer framkom det att transporter är en stor miljöbov. Ofta 

är aktörer belägna på olika geografiska orter och transporterna mellan dem blir således 

längre än transporterna i de kinesiska industriparkerna. Materialet från ett specifikt 

företag måste sedan transporteras till en avfallshanterare för sortering innan det kan 

skickas vidare till ett företag som återvinner materialet. Som belystes i vår intervju med 

Ragn-Sells AB är företagen som i sin tur återvinner materialet ofta belägna utanför 

Sverige, vilket leder till ytterligare transporter för att material ska kunna återvinnas. Det 

finns dock fördelar att utnyttja även för svenska företag, nämligen att den största delen 

av befolkningen bor i södra delen av landet, som dessutom har relativt liten geografisk 

spridning. Dessutom finns det företag som kan använda mycket av det material som 

idag klassas som avfall. En möjlighet finns då att företag inleder samarbeten och själva 

ser till att de restprodukter som uppstår inom den egna produktionen kommer till 

användning hos ett annat företag. Sveriges relativt lilla storlek blir då till en fördel likt 

den de haft i Kina. 

 

6.4 Möjligheter till cirkulär ekonomi i Sverige 

Vi har sett att samtliga företag vi intervjuat arbetar med någon form av miljöcertifiering, 

som ofta är genomgående för hela värdekedjan. Certifieringen är ofta ett krav från 

kunderna för att de ska köpa produkten men den marknadsförs sedan gentemot 

slutkonsumenterna och blir på så sätt värdeförhöjande. Då företag ofta anser att 

certifieringsarbete är byråkratiskt och kostsam väljer de sällan att på egen hand inleda 

det, utan gör det istället för att uppfylla krav från intressenter så som kunder eller 

lagstiftare.  
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Vårt förslag på hur man kan implementera en cirkulär ekonomi i Sverige utan 

lagstiftning skulle vara att skapa en form av certifiering som visar att företaget tillämpar 

cirkulär ekonomi, alternativt graden av hur cirkulär deras verksamhet är. Det skulle 

exempelvis gå att betygsätta företag utifrån mängden material de återanvänder, 

mängden material de återvinner, samt andelen återvunnet material de använder sig av. 

Fördelar med certifikat är att företag redan känner igen arbetssättet som det innebär med 

en certifiering och kan känna igen både för- och nackdelarna med processen. Vilket 

dessutom kan minska motståndet för processen då förståelsen är större. Kunderna ges en 

möjlighet att stödja cirkulära aktörerna genom att leta efter certifieringen på olika 

produkter eller företag. Ett cirkulärekonomiskt certifikat skulle kunna höja värdet på 

produkten, om kunderna favoriserar de produkter som innehar märkningen. Således 

skulle företag uppleva en nytta av att sträva efter certifieringen. Om certifikatet 

dessutom ställer krav på att underleverantörer inom en värdekedja även uppfyller krav 

för certifieringen skulle certifieringen i praktiken uppmana hela värdekedjor att bli mer 

cirkulära. Genom att implementera en cirkulär ekonomi på hela värdekedjor ökar 

dessutom mängden material som återvinns och implementeringen får större effekt per 

automatik.  

 

Certifieringen skulle kunna vara utformad som en skala där företag uppfyller en viss del 

av ett cirkulärt kretslopp och således kan förbättra sitt arbete mot en cirkulär ekonomi 

för att förbättra sitt betyg. Skalan kan vara utformad i olika steg där toppbetyget är 

eftersträvansvärt men svårt att uppnå. Den agerar då som en målsättning för företag med 

delmål som ger en känsla av framgångsrika resultat. Utformningen av ett certifikat eller 

graderingssystem för cirkulär ekonomi faller dock utanför ramen för denna uppsats och 

blir således ett förslag på vidare forskning. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor  

Målerås Mekaniska, Bigso, Emballator, Plastomer 

 

Hur tänker ni i er verksamhet kring återanvändning av resurser? 

Hur gör ni i dagsläget för att vidareutveckla ert återanvändande av resurser? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni när det gäller att återanvända material i er 

produktion och era produkter? (ekonomiskt, effektivisering, konkurrensfördelar) 

• Tänker ni på återvinningsmöjligheten när ni utformar och designar produkterna? 

Hur har arbetet med återvinning av resurser påverkat er organisation? 

Vad har varit största svårigheten eller svårigheterna med att återbruka resurserna?   

Hur tänker ni gå vidare i arbetet med resursbesparandet? 

I vilken utsträckning tänker ni på var era produkter tar vägen när de lämnat företagen? 

I vilken utsträckning tänker ni på var era resurser kommer ifrån (underleverantörer)?   

Har ni idag någon form av samarbete med andra aktörer i syftet att uppnå någon form av 

resurs-återvinning?   

• Vem är i så fall drivande bakom samarbetet? 

Vilka möjligheter till samarbete med underleverantörer och kunder ser ni när det gäller 

återvinning? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med ett sådant samarbete? 

På vilka sätt tror ni att ett sådant samarbete kan gynna er och vad kan ni erbjuda ett 

sådant samarbete? 

  



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 

Polyplank 

 

Kan du beskriva vad ni arbetar med lite kort? 

 

Vad är anledningen till att ni valt att använda er av återvunnet och organiskt material i 

er produktion? 

 

Hur tänker ni i er verksamhet kring återanvändning av resurser? 

Hur gör ni i dagsläget för att vidareutveckla ert återanvändande av resurser? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni när det gäller att återanvända material i er 

produktion och era produkter? (ekonomiskt, effektivisering, konkurrensfördelar) 

• Tänker ni på återvinningsmöjligheten när ni utformar och designar produkterna? 

Hur har arbetet med återvinning av resurser påverkat er organisation? 

Vad har varit största svårigheten eller svårigheterna med att återbruka resurserna?   

Hur tänker ni gå vidare i arbetet med resursbesparandet? 

I vilken utsträckning tänker ni på var era produkter tar vägen när de lämnat företaget? 

I vilken utsträckning tänker ni på var era resurser kommer ifrån (underleverantörer)?   

Har ni idag någon form av samarbete med andra aktörer i syftet att uppnå någon form av 

resurs-återvinning?   

• Vem är i så fall drivande bakom samarbetet? 

Vilka möjligheter till samarbete med underleverantörer och kunder ser ni när det gäller 

återvinning? 

Vilka möjligheter och utmaningar ser ni med ett sådant samarbete? 

På vilka sätt tror ni att ett sådant samarbete kan gynna er och vad kan ni erbjuda ett 

sådant samarbete? 



  
 

III 

Bilaga C Intervjufrågor 

Ragn-Sells 

 

Kan du beskriva lite kort vad ni arbetar med? 

 

Hur tänker ni i er verksamhet kring återvinning av resurser? 

 

Hur gör ni i dagsläget för att vidareutveckla återvinningen av resurser? 

 

Hur tänker ni kring förbränningen av material för energiutvinning? 

 

Vilka möjligheter och svårigheter ser ni med att återvinna material? 

 

Hur stor del av materialet ni samlar in återvinns? 

 

Ser ni några trender i hur många som återvinner sitt material? 

 

Ser ni några trender i hur många som använder sig av återvunnet material? 

 

Hur tror ni att man kan få fler företag att tänka mer på miljön och återvinna/återanvända 

material/använda återvunnet material? 

 

Vi skriver om cirkulär ekonomi och undrar om ni kan ge något exempel på de 

ekonomiska fördelarna med att återvinna material och använda återvunnet material? 

 


