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Abstract 
At the moment, circular economy is a very controversial subject. The problem with the 

linear model that is being used today, is that when a product fails or has fulfilled its 

purpose it becomes waste. This is an enormous waste of resources. The model of the 

circular economy focuses on creating products that can be reused or dismantled and 

recycled after they have failed. Regions, municipalities and companies has a large part 

of it all, and without support from each other the conversion from a linear to a circular 

economy will be difficult.  

 

The purpose of this study was to create an understanding about if companies in Region 

Kronoberg works with circular economy, if so, in what ways, and if they get support 

from the municipal and regional levels. In order to study this, questionnaires were sent 

out to companies around Region Kronoberg, as well as conducted telephone interviews 

were made with some municipalities.  

 

The results received shows that there are companies in the Region Kronoberg working 

with circular economy today, although they are not very numerous. The most common 

ways to work with it is through recycling, remanufacturing, and reducing waste and 

emissions. It also emerged from the survey that local authorities have not given any 

direct support to companies, and nor has Region Kronoberg. 

 

Keywords: circular economy, sustainability 
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Sammanfattning 
Cirkulär ekonomi är för tillfället ett väldigt hett och omdiskuterat ämne. Problemet med 

den linjära modell som används idag är att så fort en produkt gått sönder eller uppfyllt 

sitt syfte så blir den avfall, vilket är ett oerhört slöseri med resurser. Den cirkulära 

ekonomins modell fokuserar istället på att skapa produkter som kan återanvändas eller 

monteras isär och återvinnas efter att de uppfyllt sitt syfte/gått sönder. Regioner, 

kommuner och företag har en stor del i det hela, och utan stöd från varandra kommer en 

omställning från linjär till cirkulär ekonomi blir svårt.  

 

Syftet med den här studien var att skapa förståelse för om företag i Region Kronoberg 

arbetar med cirkulär ekonomi, i så fall på vilka sätt, samt om de får stöd från kommunal 

och regional nivå. För att kunna studera detta skickades enkäter ut till företag runt om i 

Region Kronoberg, samt så genomfördes telefonintervjuer med vissa kommuner.  

 

Resultaten som framkom visar på att det finns företag i Region Kronoberg som arbetar 

med cirkulär ekonomi idag, även om de inte är särskilt många. De vanligaste sätten att 

arbeta med det på är genom återvinning, återtillverkning, samt reducering av avfall och 

utsläpp. Det framkom också av undersökningen att kommunerna inte har gett något 

direkt stöd till företagen, och inte heller Region Kronoberg.  
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Nyckelord 
Cirkulär ekonomi, hållbarhet 

 

Förord 
I Sverige finns idag 21 landsting, varav 10 stycken är så kallade regioner. En region är 

ett landsting som har tagit över vissa av länsstyrelsens befogenheter, och sedan januari 

2015 är Kronoberg en av dessa 10 regioner.  

 

Hållbarhet är ett hett ämne som flitigt diskuteras överallt runt om i världen. Till 

hållbarhet hör också cirkulär ekonomi, som blivit något av en ”snackis”. Region 

Kronoberg är en av de som insett att en cirkulär ekonomi är något att sträva efter, och de 

har idag tre stycken anställda som på heltid arbetar med att integrera en cirkulär 

ekonomi. För att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi, krävs det att alla drar sitt strå 

till stacken. Kommuner, företag, organisationer, akademi och forskningsinstitut, samt 

statliga myndigheter i regionen har alla en stor inverkan på hur långt fram vi ligger när 

det talas om cirkulär ekonomi. De två viktigaste av dessa anser Region Kronoberg är 

företag och kommuner.  

 

I regionen finns det idag åtta kommuner och över 9000 företag. För att företagen ska 

lyckas ställa om till en cirkulär ekonomi krävs det stöd från flera olika håll eftersom det 

är stort arbete. Kommunerna ligger nära till hands, och därför är det bra att starta på 

kommunal nivå.  

 

I den här uppsatsen har författaren undersökt på vilket/vilka sätt som Region Kronoberg 

och dess tillhörande kommuner behöver stödja företagen i en omställning till cirkulär 

ekonomi.  
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hjälpsam med att ta fram kontaktpersoner och svara på frågor. Tack till de olika 

kommunerna runt om i Region Kronoberg som tagit sig tid att svara på mina frågor, och 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Inom den industriella ekonomin har ordet ”cirkulär ekonomi” (CE) blivit väldigt 

populärt under den senaste tiden, och detta främst tack vare Ellen Macarthur Foundation 

(2012). Cirkulär ekonomi är, enligt Stahel (2013), en ekonomisk strategi som handlar 

om att transformera nuvarande dominerande linjära systemet för konsumtion till ett mer 

cirkulärt system samtidigt som ekonomisk hållbarhet med en hög nivå av 

materialbesparingar uppnås. 

 

Precis som Ellen Macarthur Foundation (2012) förklarar, så berättar även Ghisellini, 

Cialani och Ulgiati (2015) att cirkulär ekonomi de senaste åren fått väldigt mycket 

uppmärksamhet världen över som ett sätt att övervinna den nuvarande produktions- och 

konsumtionsmodellen, som baseras på kontinuerlig tillväxt och en ökad 

resursgenomströmning. Genom att främja införandet av en stängd produktionsslinga 

inom ekonomiska system syftar cirkulär ekonomi till att öka effektiviteten i 

resursanvändningen, med speciellt fokus på kommunalt och industriellt avfall, för att 

uppnå en bättre balans mellan ekonomi, miljö och samhälle (Ghisellini, Cialani och 

Ulgiati, 2015).  

 

Enligt Ellen Macarthur Foundation (2014) föreslår den cirkulära ekonomin 

komplicerade systemfunktioner, som är stärkande och baseras på förnybar energi, för en 

industriell ekonomi. Singh och Ordoñez (2015) förklarar att detta kan uppnås genom att 

designa och optimera produkter, som ska kunna bortarbeta onödigt slösande med hjälp 

av att möjliggöra en effektiv återanvändning, demontering och renovering. Cirkulär 

ekonomi förespråkar en separat insamling och nyttjande av återvunnet material inom 

samma produktkedja. Detta skulle vara en stor hjälp på vägen mot att uppnå maximala 

effekter, både inom material-, ekonomi- och miljösynpunkt, genom att kollektivt 

hantera och dela aktiviteter aktörer emellan inom en produktvärdekedja. Inom cirkulär 

ekonomi är industriella system främst beroende av underhåll, 

återanvändning/omfördelning, renovering/återtillverkning, samt återvinning (Singh och 

Ordoñez, 2015).  

 

Singh och Ordoñez (2015) beskriver att det finns en viss skillnad mellan alla uttryck 

inom cirkulär ekonomi: 

 Reparation = att fixa fel utan någon garanti för att det fungerar 

 Återanvändning = att helt enkelt återanvända utan att modifiera eller ändra på 

något 

 Renovera = att estetiskt förbättra med begränsade funktionsförbättringar 

 Rekonditionering = att genomföra eventuella justeringar på produkten för att få 

den att fungera som den ska igen 

 Återvinning = att utvinna råmaterial ur en gamma produkt för att kunna använda 

det i nya produkter 
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 Återtillverkning = att tillverka om något efter att det uppfyllt sitt syfte, och 

samtidigt försöka förbättra dess funktion 

Enligt Singh och Ordoñez (2015) ligger skillnaden mellan resursåtervinning inom 

cirkulär ekonomi och avfallshierarkin mestadels i sättet hur kasserade produkter och 

material uppfattas. Inom den cirkulära ekonomin så fokuseras det på att fasa ut avfall 

från industriella system, och därför fokuserar återvinningsvägar mest på att recirkulera 

konsumenters använda material. Cirkulär ekonomi känner igen den viktiga rollen inom 

produktdesign som demontering, granskning, återmontering och eliminering av giftiga 

kemikalier har. Med andra ord så fokuserar cirkulär ekonomi mer på ersättning och 

begränsning, återhämtning, samt omarbetning, än på energiåtervinning och 

energibortskaffande (Singh och Ordoñez, 2015).  

 

Cirkulär ekonomi är en viktig del för den hållbara utvecklingen i Kronobergslän, och 

det fokuseras starkt på den. Under hösten och våren 2015/2016 har Regional Utveckling 

och Miljöenheten arbetat med och fördjupat sig i hur Region Kronoberg skulle kunna 

arbeta med cirkulär ekonomi i genomförandet av regionens styrdokument. Just nu 

befinner sig arbetet i ett läge där Region Kronoberg behöver fördjupa sig i och 

identifiera vad offentliga organisationer specifikt kan göra för att stötta omställningen 

från linjär till cirkulär ekonomi i en region, samt vad som är bäst att göra internt, vad 

som med fördel kan göras nationellt och vad som kan genomföras i internationell 

samverkan. Ett lämpligt tillvägagångssätt är en förstudie, med huvudmål att undersöka 

hur Region Kronoberg kan implementera cirkulärekonomiska prioriteringar i RUS (som 

har hand om länsstyrelsegemensamma uppgifter och samordning mellan olika berörda 

parter i miljömålssystemet) samt dess understrategier ur ett regionalt, nationellt och 

internationellt perspektiv.  

 

Betoningen i förstudien bör ligga på att utveckla arbetssätt samtidigt som pilotfall 

studeras, främst inom områden där Region Kronoberg har möjlighet att påverka, 

exempelvis plast, möbler, bygg och transport. Som det ser ut idag har dock några 

utmaningar redan identifierats. Det finns behov av att utveckla en modell för 

materialflöden utifrån offentlig sektors perspektiv, ett flödesschema som visar hela 

värdekedjan, samt i vilka faser offentlig sektor kan påverka processen i positiv 

bemärkelse. 

 

I Kronobergs län finns det 8 kommuner, som alla arbetar var och en för sig med olika 

hållbarhetsmål. Eftersom Växjö kommun är den största, och det även är där Region 

Kronoberg har sitt huvudkontor, så har Region Kronoberg ganska bra koll på vad som 

händer inom hållbarhetsarbetet där, samt hur mycket det arbetas med cirkulär ekonomi. 

De andra kommunerna däremot ligger en bit ifrån huvudkontoret, och gör dessutom inte 

lika mycket ”väsen” ifrån sig som Växjö gör, därför är det svårare för Region 

Kronoberg att hålla deras arbete med cirkulär ekonomi under uppsikt.  
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Ellen Macarthur Foundation (2014) har flera olika aktörer identifierat potentiella 

affärsmöjligheter genom att sträva efter att uppnå en mer cirkulär materialkrets inom 

tillverkning och produktion. Det har också blivit vanligt att aktörer diskuterar hur 

designers och tillverkare kan hjälpa till med att införa en mer cirkulär 

produktionsmodell (Ellen Macarthur Foundation, 2014).  

 

Sedan 1975, när EU för första gången introducerade avfallshierarkin, har många länder 

etablerat långsiktiga policies som en guide för avfallssektorn. Williams (2015) förklarar 

att avfallshierarkin har beskrivits som en stege som måste betas av steg för steg, från 

botten till toppen. Singh och Ordoñez (2015) menar att mängden material och produkter 

som går till återanvändning är okänd, förutom några specifika second-hand marknader 

för högt värderade produkter.  

 

Ghisellini, Cialani och Ulgiati (2015) förklarar att det finns resultat som visar på att 

cirkulär ekonomi är främst rotad i ekologi- och miljöekonomi, samt industriell ekologi. 

I Kina är cirkulär ekonomi ett stort politiskt mål, medan det i andra områden, så som 

EU och USA, är ett verktyg för att designa nedifrån-upp miljö- och 

avfallshanteringspolitik. När cirkulär ekonomi främjas, är det främsta målet att koppla 

loss miljö- och avfallspolitik från ekonomisk tillväxt. Implementeringen av cirkulär 

ekonomi, sett till hela världen, är fortfarande i ett tidigt stadie, och fokuserar mer på 

återvinning än återanvändning (Ghisellini, Cialani och Ulgiati, 2015).  

 

Relationen mellan industri och miljö är avgörande för industriella affärsresultat. 

Meadows et al. (1972) menar på att miljöpåverkan har gjort så att pressen på industrier 

ökar, och om man tittar tillbaka på början av den industriella revolutionen blev 

massproduktion en möjlighet tack vare nya produktionsmetoder som resulterade i att 

produkter fick en hög tillgänglighet till en låg kostnad. På grund av att befolkningen i 

världen hela tiden ökar, är också en efterfrågan på resurser en väntad ökning vilket 

indikerar på att även konsumtionen av naturresurser ökar. Eftersom jorden har en 

begränsad mängd med resurser kan inte exponentiella kraven möta 

befolkningstillväxten (Meadows et al. 1972).  

 

Enligt Vefago och Avellaneda (2013) är helhetsbilden när det gäller miljön är idag allt 

annat än positiv. När material återvinns ger det inte lika mycket som det gjorde innan, 

exempelvis ger inte en pantad flaska en ny. Hobson (2015) förklarar att även om 

återvinning ger tillbaka lite, så är det fortfarande oerhört mycket material som hamnar 

på soptippen. Bakker (2010) och Bridge (2011, 2013) menar båda att länder fokuserar 

på en fortsatt ekonomisk tillväxt och marknadsbaserade åtgärder, och dessa 

tillvägagångssätt har fått mycket kritik eftersom de inte tar itu med kärnorsakerna till att 

vår miljö inte längre är hållbar. Aldersgate Group (2012) förklarar att det erbjuds svaga 

styrmedel för att byta till en cirkulär ekonomi, men det som skulle behövas är ”gröna 

skattelättnader”, förbättrad insamling och återanvändning av produkter, förändringar i 
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branschstandarder, samt att konsumenter kan göra grönare val genom utbildning och 

tydliga märkningar/certifikat på produkterna. 

 

I början av 2000-talet insåg Kina, enligt The Standing Committee of the National 

People’s Congress China (2008), att det fanns en obalans mellan ekonomisk utveckling 

och resultaten av miljöpåverkan. Som en konsekvens av detta, valde Kinas regering att 

2002 formellt anta den cirkulära ekonomins koncept som en ny utvecklingsstrategi, och 

godkände en första lag, ”Den Cirkulära Ekonomins Främjande Lag i Folkrepubliken 

Kina”, som sedan trädde i kraft i januari 2009 (The Standing Committee of the National 

People’s Congress China, 2008). Lieder och Rashid (2015) påpekar att nyligen har 

också den cirkulära ekonomins möjligheter kortfattat beskrivits i EU, med betoning på 

fördelarna för den industriella sektorn, så som exempelvis en reducering av 

materialkostnader och större vinster. Sammanfattningsvis har industrier, samhällen och 

regeringar gjort försök för att kunna stå upp mot utmaningarna som kommer med 

resursbrist och miljöpåverkan, eller en kombination av dessa. De flesta av dessa försök 

har dock saknat ett systematiskt tillvägagångssätt, och därför verkar den cirkulära 

ekonomins tillvägagångssätt inte bara vara passande, utan också oundvikligt (Lieder och 

Rashid, 2015). 

 

Lieder och Rashid (2015) menar att tidigare har regeringar och beslutsfattare, främst i 

utvecklade länder, försökt att rikta de växande materialavfallsflödena tillbaka till 

industrierna genom återvinningsprogram framtagna främst för att stänga 

materialslingan. Sverige, Tyskland och Japan nämns ofta inom forskning eftersom det 

är länder som har drivit lagstiftning mot avfallsminskning och återvinningsprogram. I 

linje med den skisserade lagstiftningens riktning och den ständigt ökande mängden av 

direktiv mot avfallsminimering, stödjs implementationen av en cirkulär ekonomi utav 

flera av EUs medlemsländer och av Europeiska Kommissionen. Europa Kommissionen 

har publicerat flera policyrekommendationer i vilka rörelsen mot en cirkulär ekonomi 

uttryckligen uppmuntras (Lieder och Rashid, 2015). 

 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar företagen i Region Kronoberg med cirkulär ekonomi idag? 

På vilket/vilka sätt behöver kommunerna och Region Kronoberg stödja företagen när 

det gäller cirkulär ekonomi? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för om företag i Region Kronoberg arbetar 

med cirkulär ekonomi, i så fall på vilka sätt, samt om de får stöd från kommunal och 

regional nivå.  
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som har använts för att svara 

på studiens problemformulering och uppfylla dess syfte.  

 

2.1 Forskningsansats 

I den här studien har en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning använts, en 

så kallad kombinationsstudie. Flermetodsforskning har blivit allt vanligare, och 

samtidigt betydligt mer accepterat. Det finns fler olika sätt att använda 

kombinationsstudier, men i den här studien har det använts för att fylla ut luckor. Detta 

används vanligen när forskaren har svårt att komma i kontakt med en viss grupp av 

människor, och då väljer att genomföra en strukturerad intervju eller enkät (Bryman och 

Bell, 2013).  

 

I det här fallet används flermetodsforskning eftersom det skulle vara oerhört 

tidskrävande att genomföra studien med enbart kvalitativ forskning som grund, 

samtidigt som en kvantitativ studie inte skulle ge tillräckligt djupa svar från 

kommunerna. Alltså har en kvalitativ studie genomförts några av kommunerna som 

ingår i Region Kronoberg, medan en kvantitativ studie har genomförts bland företag 

runt om i de olika kommunerna.  

 

2.2 Sammanfattande figur 

I det här kapitlet presenteras en figur som visar hur tillvägagångssättet i den här studien 

sett ut. 

 

Från början hade författaren ett intresse för cirkulär ekonomi. Med detta intresse som 

grund utfördes en litteraturgenomgång för att skapa en djupare förståelse för ämnet, och 

som till sist resulterade i en operationalisering. Operationaliseringen gav två resultat, 

frågor till enkäten, samt frågor till intervjuerna. Efter det jämfördes enkät- och 

intervjusvaren med varandra, för att se om företagen och kommunerna tycker att det ser 

likadant ut, och utifrån det kunde sedan en analys göras och slutsats fattas.   



  
 

6 

 

 

Figur 2.1 Sammanfattning av tillvägagångssätt  Källa: Egen figur 

 

2.3 Litteraturgenomgång 

För att kunna hitta relevant teori kring det berörda ämnet har olika sökord och termer 

använts i flertalet olika databaser. Alla databaser som använts är elektroniska och 

sökord som har använts är cirkulär ekonomi, circular economy, linear economi, 

sustainability, cradle-to-cradle, manufacturing, osv. Teorierna som tagits fram med 

hjälp av litteratursökningen har sedan legat till grund för operationaliseringen som 

presenteras i kapitel 2.4. 

 

2.4 Operationalisering 

Med en grund i teorierna som har tagits fram, har en operationalisering, som resulterat i 

en enkät och en intervjuguide, gjorts.  

 

2.4.1 Enkät 

Enkäten i sin helhet finns att se i Bilaga 1. 

 

Ämne Fråga Källa 

Cirkulär ekonomi Har företaget kunskap 

kring vad cirkulär ekonomi 

är? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulär ekonomi Skulle det kunna sägas att 

företaget arbetar med 

cirkulär ekonomi? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Finns det inom företaget 

expertis inom 

naturvetenskap? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 
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Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Finns det inom företaget 

expertis inom teknik? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Finns det inom företaget 

expertis inom ekonomi? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Finns det inom företaget 

expertis inom ledning? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Är det ett problem för 

företaget att hållbar tjänster 

och produkter är dyrare att 

erbjuda och tillverka? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Är företagets påverkan av 

miljön något som det läggs 

vikt vid? (Exempelvis 

global uppvärmning, 

försurning, osv.) 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Skulle en ”grön 

skattereduktion” vara något 

som skulle intressera 

företaget att arbeta mer 

med hållbarhet? 

(Pinjing et al., 2013; 

Sauvé, Souza, 2013, 

Andrews, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Påverkar de politiska 

besluten er i ert arbete med 

hållbarhet? 

(Pinjing et al., 2013; 

Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015; Souza, 

2013) 

Design och 

utbildning/cirkulära 

ekonomins utmaningar 

Skulle leasing vara ett 

alternativ för företaget? 

Både gällande att leasa ut 

sina egna produkter och att 

leasa de produkter man 

använder sig av i företaget. 

(Andrews, 2015; Sauvé, 

Bernard och Sloan, 2015) 

Design och utbildning Slänger företaget en 

produkt efter att den gått 

sönder eller uppfyllt sitt 

syfte? 

(Andrews, 2015) 

Design och utbildning Använder/producerar 

företaget produkter som går 

att montera isär och 

återbruka? 

(Andrews, 2015) 

Design och utbildning Skulle det vara 

problematiskt om en av era 

produkter/tjänster skulle ha 

en längre ledtid från idé till 

genomför affär? 

(Andrews, 2015) 
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Design och utbildning Finns det någon på 

företaget som har kunskap 

och/eller utbildning kring 

hållbarhet? 

(Andrews, 2015) 

Design och utbildning Är säkra och hälsosamma 

arbetsförhållanden som är 

fria från barnarbete, när det 

gäller de material och 

produkter som köps in, 

viktigt för företaget? 

(Andrews, 2015) 

Design och utbildning Är produktdesign, både av 

egna produkter och 

produkter som köps in, 

något ni lägger stor vikt 

vid? 

(Andrews, 2015) 

Tillverkande industri Anser företaget att den 

ökande konsumtionen av 

naturresurser är 

problematisk? 

(Lieder och Rashid, 2015; 

Meadows et al. 1972) 

Tillverkande industri Är utbudet av resurser ett 

problem för företaget? 

(Lieder och Rashid, 2015; 

Meadows et al. 1972) 

Industriell ekologi Fokuserar företaget något 

på en renare 

produktion(genom 

exempelvis reducering av 

avfall och utsläpp)? Både 

när det gäller 

egenproducerade produkter 

och inköpta material och 

produkter. 

(Ayres och Simonis, 

1994; Chertow, 2000; 

Lieder och Rashid, 2015) 

Återtillverkning och slutna 

försörjningskedjor 

Är återtillverkning något 

företaget anser är bra? 

(Lieder och Rashid, 2015; 

Souza, 2013) 

Återtillverkning och slutna 

försörjningskedjor 

Används/produceras 

återtillverkade produkter av 

företaget idag? 

(Lieder och Rashid, 2015; 

Souza, 2013) 

Återtillverkning och slutna 

försörjningskedjor 

Är ”slutna 

försörjningskedjor” något 

som företaget fokuserar på? 

(Lieder och Rashid, 2015; 

Souza, 2013) 

 

 

2.4.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden i sin helhet finns att se i Bilaga 2. 
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Ämne Fråga Källa 

Cirkulär ekonomi Arbetar kommunen något 

med cirkulär ekonom? 

Sauvé, Bernard och Sloan, 

2015) 

Cirkulär ekonomi Får företagen i kommunen 

något stöd i omställningen 

mot en cirkulär ekonomi? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulär ekonomi På vilket sätt skulle 

kommunen kunna bli bättre 

när det gäller stöd i 

omställningen mot en 

cirkulär ekonomi? 

(Sauvé, Bernard och 

Sloan, 2015) 

Cirkulära ekonomins 

utmaningar 

Finns det några 

regler/förordningar med 

fokus på hållbarhet som 

företagen inom kommunen 

behöver förhålla sig till? 

(Pinjing et al., 2013; 

Sauvé, Bernard och Sloan, 

2015; Souza, 2013) 

 

2.5 Enkät 

I den här studien har enkäter skickats ut till olika företag runt om i länet efter att 

författaren varit i kontakt med dem. Svar har önskats från en person inom varje företag 

som arbetar med hållbarhet och eventuellt cirkulär ekonomi.  

 

Enkäter som respondenten fyller i själv finns i många olika former. Den vanligaste 

varianten är dock den som skickas ut via post och idag även via nätet, men det finns 

även enkäter som delas ut och samlas in direkt av forskaren. Fördelar som finns med 

enkäter är att de är billiga och snabba att administrera, de medför ingen intervjuareffekt, 

det blir ingen variation när det gäller formulering av frågor, samt att de enkelt kan 

anpassas efter respondentens behov. Nackdelarna med enkät är att forskaren inte kan 

hjälpa till att tolka frågorna, uppföljningsfrågor är uteslutna, respondenten tröttnar om 

det är för många frågor, alla frågor passar inte i en enkät, respondenten kan se hela 

enkäten, det går inte med säkerhet att veta vem som besvarat enkäten, samt så är 

bortfallet större än vid andra metoder (Bryman och Bell, 2013).  

 

Eftersom bortfall kan vara ett stort problem med enkäter, gäller det att vidta alla möjliga 

åtgärder för att minska detta. Viktigt är det att det finns bifogat ett bra introduktionsbrev 

som förklarar varför undersökningen genomförs samt hur respondenterna valts ut. Det 

är också viktigt att tala om att alla svar behandlas konfidentiellt. Det är också bra att 

hålla koll på vilka som inte har svarat, så att man kan skicka ut påminnelser till dessa, 

och viktigt att veta är att påminnelser faktiskt fungerar. Som tidigare nämnt bör inte 

heller enkäten vara för lång, utan det har visat sig att kortare enkäter har ett lägre 

bortfall, vilket kanske inte är så förvånande. Att ha tydliga instruktioner och en 

tilltalande layout är också något som påverkar svarsprocenten, skickas enkäten ut via 

internet är det också bra att veta att versaler oftast förknippas med skrikande i 
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elektronisk kommunikation och därför bör de i så fall undvikas. Att erbjuda någon form 

av ersättning har också visats öka svarsprocenten (Bryman och Bell, 2013). 

 

På grund av att bortfall är ett stort problem, bör en enkät vara så kort som det går för att 

respondenterna inte ska bli avskräckta. Om enkäten designas för tätt finns det dessutom 

en risk att respondenterna missar frågor (Bryman och Bell, 2013).  

 

Enkäten i den här studien gjordes med hjälp av Google Forms. Den innehöll 33 frågor 

och skickades ut till 400 företag runt om i Region Kronoberg. Eftersom bortfall 

vanligtvis är ett stort problem när det gäller enkäter, och företagare dessutom ofta är 

väldigt upptagna, lades det mycket vikt vid ett bra introduktionsbrev där det beskrevs att 

det inte tar lång tid att svara trots det ganska stora antalet frågor.  

 

I och med att enkäten gjordes med Google Forms gick det inte att påverka designen av 

den så mycket, och författaren valde att hålla det till ursprungsdesignen som är förvald, 

och istället fokusera mer på utformningen av frågorna.  

 

2.5.1 Urval 

För att få fram vilka företag som enkäten skulle skickas till, använde sig författaren av 

ett systematiskt urval. Varje kommun har ett register över alla företag som är 

registrerade inom kommunen, och utefter det registret har sedan 50 företag per kommun 

tagits fram.  

 

I det här fallet har varje kommun olika många företag. För att ta ett exempel så hade 

Älmhults kommun 845 registrerade företag, vilket betyder att enkäten ska skickas till 

vart sjuttonde företag. Eftersom författaren inte hade tillgång till någon slumptalstabell, 

gjordes sjutton olika lappar med ett nummer på varje, sedan veks lapparna ihop och 

författaren drog en. I fallet med Älmhults kommun drogs siffran nio, och därför var det 

första företaget nummer nio på listan. Efter det togs vad sjuttonde företag, och när listan 

var slut fanns det femtio företag från Älmhults kommun.  

 

2.5.2 Analys av insamlat material 

När allt material samlats in, användes SPSS för att analysera datan. Med hjälp av spss 

gjordes frekvenstabeller över varje fråga för att kunna få fram en procentsats. I Bild 2.1 

visas en frekvenstabell för fråga åtta, och där syns det först och främst att alla 58 

respondenter har svarat på frågan, och alltså har ingen missat/struntat i den. Sedan går 

det också att se att 38 stycken har svarat alternativ 1, vilket är lika med ”ja” i det här 

fallet, medan 20 stycken har svarat alternativ 2, vilket är lika med ”nej”. Svaren på den 

här frågan blev alltså fördelade som så att 65,5% svarade ja, medan 34,5% svarade nej.  
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Bild 2.1 Exempel på frekvenstabell    Källa: Egen bild 

 

2.6 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har i den här studien använts för att samla in empiriskt 

material från kommunerna. Det har genomförts två intervjuer med två olika kommuner, 

samt så valde en kommun att inte ställa upp på grund av kunskapsbrist i frågan.  

 

I semistrukturerade intervjuer använder sig forskaren av en lista över teman som ska 

användas, ofta kallat för intervjuguide. Samtidigt som intervjuguiden används har ändå 

respondenten en stor möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. Viktigt är också att 

frågorna som ställs inte behöver ställas i samma ordning som de kommer i 

intervjuguiden. Frågor som inte finns med i intervjuguiden överhuvudtaget kan också 

ställas, om de har med något som respondenten sagt att göra. Oftast sker dock frågorna i 

den ordning som de först är nedskriva i, och nästan alltid till och med samma ord 

(Bryman och Bell, 2013).  

 

2.6.1 Intervjuguide 

En intervjuguide kan kort och gott vara en minneslista över vilka områden som ska tas 

upp i en ostrukturerad intervju, men det kan också vara en mer strukturerad lista över 

vilka frågor som ska ställas. Det som är viktigt är att frågorna gör det möjligt för 

respondenten att kunna ge flexibla svar (Bryman och Bell, 2013).  

 

Intervjuguiden i det här arbetet togs fram genom en operationalisering av teorierna som 

författaren valt ut. Eftersom den största fokusen låg på enkäterna gjordes inte 

intervjuguiden så lång, utan den fanns mest där för att få fram vad kommunerna tänker 

kring ämnet.  

 

2.6.2 Telefonintervju 

En variant av intervjuer är telefonintervjuer, och då görs intervjun via telefon istället för 

direkt ansikte mot ansikte. Det är inte så vanligt med telefonintervjuer när det gäller 

företagsekonomisk forskning. Fördelar med telefonintervjuer är att de är billiga och tar 
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mindre tid än personliga intervjuer, de är lättare att hantera, samt så finns det ingen risk 

att respondenten påverkas av olika faktorer hos intervjuaren. Självklart finns det också 

nackdelar med telefonintervjuer, och bland annat kan inte människor som inte nås via 

telefon delta, den kan knappt vara längre än 20-25 minuter, känsliga frågor kan vara 

svåra att få svar på via telefonintervjuer, samt så går det inte att se reaktionerna hos 

respondenten (Bryman och Bell, 2013).  

 

I det här arbetet användes telefonintervjuer eftersom tiden inte hade räckt till att träffa 

respondenterna personligen. Det blev även enklare för respondenterna att ställa upp, då 

inget möte eller liknande behövde planeras in.  

 

2.6.3 Urval 

För att få fram vilka personer från varje kommun som skulle intervjuas användes ett 

snöbollsurval, som i viss form är ett bekvämlighetsurval. Ett snöbollsurval kan 

användas när forskaren vill få tag på ett mindre antal relevanta människor, som sedan 

kan användas för att få kontakt med ytterligare respondenter. Det går inte i förväg att 

veta från vilken population urvalet kommer att ske. Det problematiska med 

snöbollsurval är att det inte är speciellt sannolikt att samplet är representativt för 

befolkningen. Snöbollsurval används mest till kvalitativa undersökningar, och inte till 

kvantitativa. Snöbollsurval är att föredra när forskaren ska titta på relationer mellan 

människor, och i sådana fall kan den även passa till kvantitativa undersökningar 

(Bryman och Bell, 2013). 

 

I den här undersökningen skulle personer från kommunerna intervjuas angående hur det 

arbetas med den cirkulära ekonomin. Författaren hade från början kontakt med Agata 

Uhlhorn på Region Kronoberg, som i sin tur hänvisade vidare till olika personer inom 

varje kommun. Om de i sin tur sedan ansåg att de inte kunde svara på alla frågor, 

hänvisade de vidare till ytterligare personer.  

 

2.6.4 Analys av insamlat material 

För att kunna analysera svaren från telefonintervjuerna spelades de först in med hjälp av 

en inspelningsapp, för att sedan kunna transkriberas. När transkriberingen genomfördes 

lyssnade författaren igenom inspelningarna och skrev sedan ned vad som sades i detalj. 

På så sätt kunde sedan materialet enkelt tolkas och skrivas om till användbar data.  

 

2.7 Etiska principer 

2.7.1 Skada för deltagarnas del 

I detta arbete har all information som samlats in behandlats helt konfidentiellt. Vid 

enkäterna har det inte framgått mer än i vilken kommun företaget ligger samt hur stort 

det är. Vid insamling av information från kommunerna har ingen data som kan avslöja 

den intervjuades identitet sparats, utan allt har skett helt anonymt.  

 

Med detta som grund kan ingen komma till skada utav undersökningen, varken fysiskt, 

genom sämre självkänsla, stress eller genom hinder för utveckling.  
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2.7.2 Brist på samtycke  

Alla personer som deltagit i studien har fått fullständig information om 

forskningsprocessen. Ingen dold eller hemlig observation har utförts, utan författaren 

har informerat om allt och gett respondenterna möjlighet att inte medverka.  
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3 Teori 

I detta kapitel behandlas teorier kring olika områden inom cirkulär ekonomi. 

 

3.1 Cirkulär ekonomi 

Uttrycket Biomimicry blev enligt Andrews (2015) till under 1990-talet, och användes 

då utanför vetenskapliga cirklar för att beskriva en innovation inspirerad av naturen. 

Sedan flera tusen år tillbaka har människor observerat och lärt sig av naturen, och 

biomimicry är enkelt förklarat en strategi för innovation som söker hållbara lösningar på 

människans utmaningar genom att imitera de strategier och mönster som finns i naturen. 

Den cirkulär ekonomin är ett exempel på biomimicry, då det, precis som Andrews 

(2015) menar, härmar naturens livscykler där döda organismer blir näring för 

kommande generationer av levande organismer (Andrews, 2015). 

 

Enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015) är den cirkulära ekonomin en produktions- och 

konsumtionsmodell som är totalt olik den linjära ekonomins modell. I den cirkulära 

ekonomin ligger det mycket fokus på att koppla bort människans välstånd från 

resursförbrukning genom att arbeta med hur människan kan konsumera produkter och 

tjänster utan att behöva utvinna nya råmaterial. Den cirkulära ekonomins tankesätt är 

inte nytt, och den har sina rötter i flertalet olika skolor så som produkters livslängd och 

tanken på att byta ut produkter mot tjänster (Stahel, 1997), cradle-to-cradle där tanken 

är att avfall blir värdeproducerande resurser (McDonough et al. 2003), och industriell 

ekologi (Graedel och Allenby, 1995). Och trots att grundidén kring cirkulär ekonomi 

inte är ny, finns det nya egenskaper hos den. Enligt Preston (2012 och Webster och 

Johnson (2010) är den cirkulära ekonomin en drivkraft som idag ofta vinner bland 

affärspraktiker, policyförespråkare och lärare. Dessutom förklarar Bonciu (2014) och 

Geng och Doberstein (2008) att konceptet antagits av flera regeringar runt om i både 

Europa och Kina.  

Figur 3.1, Modell över den cirkulära ekonomin (Sauvé, Bernard och Sloan, 2015, sidan 52). 
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Den cirkulära ekonomin förespråkar produkters elasticitet, detta menar Sauvé, Bernard 

och Sloan (2015). Målet är att ersätta den linjära ekonomin där fokus ligger på snabb 

och billig produktion och undanröjning, men en produktion av långvariga varor som kan 

repareras eller enkelt monteras isär och återvinnas (Sauvé, Bernard och Sloan, 2015) 

 

3.1.1 Den cirkulära ekonomins utmaningar 

Ett av de största hinderna med den cirkulära ekonomin är, enligt Sauvé, Bernard och 

Sloan (2015), att det vanligen kostar mer att tillverka och producera produkter med ett 

långt ”liv”, än likvärdiga produkter med ett kort ”liv”. Det kan ses som ett allmänt 

problem eftersom det endast är företaget som tjänar på att producera icke hållbara 

produkter, medan miljökostnaden för det är offentlig.  För att kunna ta itu med och lösa 

utmaningarna som kommer med cirkulär ekonomi krävs det expertis inom 

naturvetenskap, teknik, ekonomi, samt ledning. För att kunna stänga produktionsslingor 

måste den cirkulära ekonomin, enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015), ge ekonomisk 

stimulans för att säkerställa att efterkonsumtionsprodukter integreras uppströms i 

tillverkningsprocessen (Sauvé, Bernard och Sloan, 2015).  

 

Enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015) är en av den cirkulära ekonomins stora 

utmaningar att hitta ett sätt att internalisera de totala miljökostnaderna. Pinjing et al. 

(2013) och Souza (2013) menar att åtgärder måste användas, till exempel förordningar 

om att ta tillbaka och skatter, för att kunna säkerställa konverterade flöden när det är 

nödvändigt. Sauvé, Bernard och Sloan (2015) förklarar att i det här hänseendet skiljer 

sig cirkulär ekonomi inte från hållbar utveckling, eftersom båda kräver ett ingripande 

från någon slags myndighet som i sin tur är beroende av flertalet ekonomiska politiska 

frågor som går utöver de teoretiska begreppen. Dessa hinder kan fördröja den cirkulära 

ekonomins initiativ, och den cirkulära ekonomins strategi kommer inte vara immun mot 

misstag, missbruk eller ambivalens (Sauvé, Bernard och Sloan, 2015). 

 

Om den cirkulära ekonomin ska lyckas, måste konsumenternas tankesätt förändras till 

att utvärdera alternativa produkter i form av funktion, detta menar Sauvé, Bernard och 

Sloan (2015). I den cirkulära ekonomins modell köper konsumenten olika funktioner 

som uppfyller dennes behov. En viss funktion kan uppfyllas genom en rad olika 

alternativ som inkluderar varor, deras tjänster och andra alternativ. Till exempel, så kan 

behovet av transport uppfyllas genom konsumering av personliga bilar, bilpooler eller 

bilandelssystem, eller samåkningsnätverk. En modell baserad på funktionella tjänster 

kan, enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015), flytta fokus från att äga något. Exempelvis 

så finns det just nu en ökande tendens till att sälja tjänster istället för produkter. Snabbt 

förklarat så betyder detta att tjänsteleverantörerna säljer användning av en produkt för 

en fastställd period samtidigt som de själva behåller ägandeskapet av produkten. Ett 

resultat av detta är att konsumenten är mycket mindre bekymrad över produktens 

prestation, underhåll, uppgraderingar, och utbyte. Om tjänsteleverantören i ett sådant 

här fall dessutom också är tillverkaren, så blir det extra viktigt för denne att produkten 

är hållbar eftersom den kommer hamna hos flera olika konsumenter (Sauvé, Bernard 

och Sloan, 2015). 
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3.2 Linjär ekonomi 

Andrews (2015) förklarar att kassera produkter efter att de använts färdigt aldrig har 

varit en hållbar metod, och flera faktorer pekar på att det är otroligt ohållbart. Linjär 

ekonomi kan beskrivas som en modell för att ta-tillverka-använda-förbruka, där 

produkter blir till avfall efter att de uppfyllt sitt syfte. I utvecklade länder är det vanligt 

att rika människor slänger saker som de inte vill ha, medan de med lite mindre pengar 

istället reparerar och återanvänder saker. Precis som konsumtion är också avfall ett 

resultat av välstånd, och även om det är omöjligt att räkna ut hur mycket stads- och 

verksamhetsavfall som den linjära ekonomin har resulterat i, väntas kvantiteten öka i 

takt med jordens befolkning, ökade inkomster och beteende kopplat till urbanisering 

(Andrews, 2015). 

                                     
Figur 3.2, Modell över den linjära ekonomin (Sauvé, Bernard och Sloan, 2015, sidan 52). 

 

3.3 Design och utbildning 

Enligt Andrews (2015) består en produkts livscykel av fyra nyckelsteg: utvinning och 

processering av råmaterial, tillverkning, användning, samt slutet av dess ”liv”. I en 

linjär ekonomi behandlas de förbrukade produkterna som avfall och skickas antingen till 

en soptipp eller förbränns. I en cirkulär ekonomi minskas riskerna med utbudet genom 

att material cirkulerar, och trots att energi och resurser fortfarande kommer att behövas 

reduceras miljöpåverkan (Andrews, 2015). 

 

Ett utökat produktliv, köp av en tjänst, eller leasing bidrar också till cirkulär ekonomi 

och är fördelaktigt eftersom tillverkaren då har kontroll över produkterna som enkelt 

kan bli reparerade och uppgraderade under sin livscykel. Andrews (2015) förklarar att 

en del stora producenter, och även några mindre, håller på att utveckla alternativ 

företagspraktik anpassat för en mer cirkulär ekonomi. Dock gör majoriteten av företag 

inte detta, och det beror mest på brist av kunskap och förståelse av konceptet och för att 

det innebär en så stor omställning. Vidare så är de flesta produkterna som idag 

cirkulerar inte designade för att monteras isär eller återbrukas, och som en konsekvens 

av detta kan isär montering av sådana produkter skada komponenter och material 

samtidigt som själva isär monteringen är dyr och komplicerad, detta enligt Andrews 
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(2015). Dessa begränsningar, plus flera andra, utmanas av flera statliga och icke-statliga 

organ som alla förespråkar och stöttar forskning om fördelar och affärsmöjligheter med 

cirkulär ekonomi (Andrews, 2015). 

 

Brown (2009) förklarar att Designa Tänkande är en samarbetsprocess där designers 

känslor och metoder används för att matcha konsumenters behov med vad som är 

tekniskt möjligt och en genomförbar affärsstrategi. Kort sagt är Designa Tänkande ett 

sätt att konvertera behov till efterfrågan (Brown, 2009). Enligt Andrews (2015) måste 

tillverkare vara säkra på att utbudet av material är regelbundet och pålitligt för att de ska 

kunna använda återvunna material i sina produkter. Om återvinning av avfall förbättras 

samt bli mer konsekvent, och om alla typer av avfall skulle tas omhand av lokala 

myndigheter och privata företag, skulle denna process accelerera snabbare (Andrews, 

2015). 

 

Som tidigare nämnts så är det inte många produkter som är designade för att kunna tas 

isär, och omarbetning kan därför bli ganska oekonomiskt. Andrews (2015) påpekar att i 

fallet med cirkulär ekonomi borde motiverande åtgärder, så som till exempel 

skattereducering, användas för att utveckla omarbetning till en skala där det är möjligt 

att etablera materialslingor samtidigt som det råder ekonomisk stabilitet. Designers kan 

inte vänta på en utveckling av återtillverkning, återanvändning, och/eller en 

infrastruktur för återvinning, eller andra alternativa affärsmodeller. Däremot måste de, 

enligt Andrews (2015), förutse och förbereda sig för en alternativ ekonomi, särskilt en 

där produkterna har en lång ledtid från idé till affärerna, innan de börjar designa för en 

cirkulär ekonomi. Med detta sagt har alltså designers möjligheten att leda 

paradigmskiftet, och förutom för att designa för den ”slutna cirkeln” har de dessutom 

potential att påverka företagens och konsumenternas beteende och konsumtion genom 

att förlänga själva produkternas livslängd och öka det upplevda värdet av dem. För att 

detta ska kunna bli verklighet, behöver dock designers ändra sin praktik, och en del 

behöver ändra på både praktik och tänkande (Andrews, 2015). 

 

Andrews (2015) förklarar att för tillfället är inte kunskap om hållbar design, vilket 

inkluderar design för en cirkulär ekonomi, obligatoriskt inom designeryrket. Vidare ses 

denna praktik av många etablerade designers som ett extra kriterium på den redan långa 

listan över faktorer som anses vara en del av designprocessen, medan en del är ovilliga 

att arbeta med hållbarhet. En lösning för etablerade designers kan vara att skaffa 

kunskap och expertis genom fortsatt professionell utveckling. Det kan bli svårt att 

utbilda alla designers inom hållbarhet, för även om hållbarhet nyss introducerats för 

Chartered Society of Designers kompetensramverk som ett kriterium för medlemskap, 

är inte medlemskap nödvändigt för praktik (Andrews, 2015). 

 

Oavsett om utbildning kring hållbarhet är officiellt erkänt eller inte, kan det inte 

överdrivas. Andrews (2015) anser att det måste bäddas in i designläroplaner redan under 

första året så att studenter kan inse att dessa principer borde vara kärnan till alla 

designaktiviteter. Kunskap kring och förmågan att applicera den cirkulära ekonomins 

principer måste också adderas i läroplanerna så att även det blir en integrerad del i 
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designpraktiken. Alla studenter kommer inte att anta design för hållbar utveckling, men 

det har argumenterats kring att om de lär sig om cirkulär ekonomi kommer de lättare ta 

sig an hållbarhetsproblem. Förutom resurssäkerhet, kommer studenter och 

yrkesverksamma också behöva ta itu med etiska utbud för att kunna möta kraven från 

potentiella arbetsgivare eftersom allt fler nu söker etiska material, alltså utbudet som 

inkluderar rättvis och skälig handel, säkra och hälsosamma arbetsförhållanden som är 

fria från barnarbete (Andrews, 2015). 

 

3.3.1 Regenerativ design och kritiska material 

Lieder och Rashid (2015) förklarar att försök att stänga materialslingan med hjälp av 

cradle-to-cradle design har gjorts sedan i början av 1990-talet. Enligt Lindhqvist (2000) 

härmar cradle-to-cradle’s förhållningssätt naturens ekosystem från ett giftighets- och 

designperspektiv. Betoningen läggs på att skifta från ett linjärt system så som ”tillverka-

använd-kasta” (cradle-to-grave) till ett cirkulärt system (cradle-to-cradle) genom att 

tillämpa reducerings-, återanvändnings- och återvinningsmetoder (Lindhqvist, 2000). 

 

Bakker et al. (2014) förklarar att produktdesign har identifierats som avgörande när det 

gäller design inom hållbara cirkulära system, speciellt i samband med forskning kring 

kritiska material. Produkters livslängd har stadigt minskat och därmed ökat samhällets 

materialflöden samt avfallsgenerering (Bakker et al. 2014). Enligt Allwood et al. (2011) 

omfattar föreslagna produktdesignstrategier som alternativ för förbättrad 

materialeffektivitet, det vill säga mer väsentliga tjänster med mindre produktion och 

bearbetning, mer långlivade produkter, modularisering och renovering, återanvändning 

av komponenter och utformande av produkter med mindre material. Peck et al. (2015) 

förklarar att dessa designstrategier inkluderar beslutspunkter som ska göras under 

designandet av en produkt, som är kopplade till kritiska material. Ashby (2012) menar 

att olika termer och definitioner har diskuterats när det gäller vad som menas med 

kritiska material. När det gäller produktdesign, anses material vara kritiska om utbudet 

är koncentrerat till ett land eller om det skulle kunna begränsas av några få företags 

intressen eftersom de är viktiga ekonomiskt eller för en nations säkerhet (Ashby, 2012). 

 

3.4 Tillverkande industri 

Enligt Lieder och Rashid (2015) är relationen mellan industri och miljö avgörande för 

industriers affärsprestationer, och miljöpåverkan har stegvis ökat pressen på 

industriföretag. Meadows et al. (1972) förklarar att eftersom jordens befolkning hela 

tiden ökar, och speciellt medelklassen, förväntas också efterfrågan på resurser att öka 

kraftigt vilket indikerar en ökande konsumtion av naturresurser. Jordens resurser är 

dock begränsade, och därför kan inte kraven som kommer med befolkningstillväxten 

mötas (Meadows et al. 1972). Lieder och Rashid (2015) menar att i detta fall är det inte 

bara den miljöförorenande utmaningen som är akut, utan även utmaningen som kommer 

med den globala resursbristen. Dessa omständigheter gör att tillverkande industrier, 

utöver den dagliga verksamheten, samtidigt måste klara av trycket från 

miljöbestämmelser, utmaningar från resursprissvängningar och risker i 

resursförsörjning. Eftersom enskild konkurrenskraft därmed påverkas i grunden, 
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befinner sig tillverkande företag i ett allt mer osäkert läge när gäller utbudet av resurser. 

En ökad konkurrens angående knappa eller kritiska resurser har därför blivit en stor oro 

för tillverkande företag, tillsammans med oron kring att uppfylla miljölagstiftningarnas 

skyldigheter till en så låg kostnad som möjligt (Lieder och Rashid, 2015). 

 

3.4.1 Industriell ekologi 

Erkman (1997) menar att miljöforskare som från början inte fokuserade på 

tillverkningsrelaterade objekt antog en syn som inkluderade industriella system och 

uppfattade dessa som ett typ av ekosystem, vilket resulterade i forskningsfältet för 

industriell ekologi. Idag är industriell ekologi ett väletablerat forskningsområde, detta 

enligt Lieder och Rashid (2015). Graedel och Allenby (2010) förklarar att industriell 

ekologi är det sätt som människan avsiktligt kan anta och bibehålla hållbarhet i en värld 

där ekonomin, kulturer och teknologin fortsätter att utvecklas. Konceptet kräver att ett 

industriellt system inte iakttas isolerat från sina kringliggande system, utan tillsammans 

med dem. Det är ett systemsynsätt i vilket en strävar efter att optimera den totala 

materialslingan från tidigare oanvänt material, till färdigt material, till komponenter, till 

produkter, till föråldrad produkt, och slutligen till slutförvaring (Graedel och Allenby, 

2010). 

 

Enligt Chertow (2000) verkar industriell ekologi på tre olika nivåer; fabriksnivå, mellan 

företagsnivå, samt regional eller global nivå. Lieder och Rashid (2015) och Ayres och 

Simonis (1994) förklarar att på fabriksnivå läggs uppmärksamheten på renare 

produktion genom till exempel miljöskydd eller reducering av avfall och utsläpp. På 

mellan företagsnivå betonas samarbeten och samverkan som aktiveras genom 

geografisk närhet vilket leder till industriell symbios och utveckling. På regional eller 

global nivå tas snarare sociologiska perspektiv in. I detta sammanhang nämns industriell 

ämnesomsättning som en studie av material- och energiflöden genom samhällen, och 

källorna såväl som orsakerna till utsläpp, med deras koppling till mänskliga aktiviteter 

(Lieder och Rashid, 2015; Ayres och Simonis, 1994).  

 

3.4.2 Återtillverkning och slutna försörjningskedjor 

Lieder och Rashid (2015) menar att återvinning av produkter eller förlängning av deras 

”liv” är till stor del driven av återtillverkning. Souza (2013) förklarar att genom 

återtillverkning ges förbrukade produkter ett nytt ”liv”, och grundstegen för att kunna 

använda återtillverkning som en industriell process kan definieras som demontering, 

rengöring, inspektion och sortering, renovering, samt återmontering. Forskningen kring 

slutna försörjningskedjor har legat nära praktiserandet av återtillverkning sedan mitten 

på 1990-talet, och har nu utvecklats till ett helt igenkännbart delfält av forskningen 

kring supply chain management. I slutna försörjningskedjor anses hela flödet av 

material, från leverantörer till tillverkare, distributörer, återförsäljare och slutligen 

konsumenter, vara lika viktigt som det omvända flödet av använda produkter (Souza, 

2013). 
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4 Empiri 

I det här kapitlet presenteras det empiriska materialet som framkommit ur intervjuer 

och enkäter.  

 

Den empiriska datan som finns med i det här arbetet har samlats in på två sätt. Tankar 

och åsikter från kommunerna har samlats in via telefonintervjuer, medan information 

från företag samlats in via enkäter.  

 

4.1 Telefonintervjuer med kommunerna 

I den här studien har två telefonintervjuer med personer från två olika kommuner gjorts. 

Dessutom har en kommun avböjt att svara på frågorna eftersom de inte arbetar med 

cirkulär ekonomi eller hållbarhet. Eftersom respondenterna ville vara anonyma kommer 

svaren presenteras under kommun 1 och kommun 2.  

 

4.1.1 Kommun 1 

Kommun 1 är en av de mindre kommunerna i regionen, och de menar på att begreppet 

cirkulär ekonomi är ännu så länge väldigt nytt, och trots att det har diskuterats i 

riksdagen så har det ännu dykt upp hos politikerna i kommunen. Däremot så finns det 

vissa punkter inom kommunen som kan leda dit, exempelvis en cykelverkstad som 

reparerar cyklarna som omsorgen använder. Sedan jobbas det med att minska avfall och 

det finns ambitioner för att ordna med en återbruksstation och en matavfallsinsamling.  

 

Företagen i kommunen har inte fått så mycket stöd ännu så länge. Det har funnits en 

energi- och klimatrådgivning som nu håller på att avskaffas eftersom den inte var aktiv 

och inte verkade vara så värdefull för företagarna heller. Det verkar heller inte finnas 

några planer på stöd för företagen i framtiden. Som tidigare nämnt så har begreppet 

cirkulär ekonomi inte hanterats av politikerna ännu. Kommunen känner också att de inte 

visat framfötterna på just den gröna sidan, och miljöfrågorna har lite hamnat i 

skymundan.  

 

Företagen i kommunen har inte bett om hjälp specifikt när det gäller omställningen mot 

en cirkulär ekonomi, och då är det ändå en ganska liten kommun som har bra ”personlig 

kontakt” med näringslivet. Näringslivet är väldigt viktigt för kommunen, och det är 

svårt att veta hur kommunen skulle kunna bli bättre på att ge stöd till företagen när de 

inte uttryckt ett behov av det. Tankar som finns är däremot bland annat att vara ett 

framstående exempel. Att visa vilka bra lösningar som det går att arbeta med är något 

som är en viktig del i det hela.  

 

Från kommunen finns det inga speciella regler eller förordningar kring hållbarhet som 

företagen behöver ta hänsyn till, utan det är de statliga lagarna som ska följas. När det 

gäller stöd från Region Kronoberg har kommunen tagit del av klimatsatsningar och 

liknande. De känner ett stort stöd i att komma på idéer kring hur de kan bli bättre i sitt 

arbete och hur de ska gå tillväga för att ta ett steg vidare. Om det gäller specifikt 
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cirkulär ekonomi, och inte hållbarhet i allmänhet, anser kommunen att de inte fått någon 

referens från Region Kronoberg, men tror att detta beror på att det fortfarande är så nytt.  

 

4.1.2 Kommun 2 

Kommun 2 tillhör de större kommunerna i regionen. De arbetar med hållbar utveckling, 

men när det gäller just cirkulär ekonomi är det mest en diskussion kring begreppet. 

Företagen i kommunen får både stöd och inte stöd. Det har funnits problem med att nå 

ut till företagen, även om man inom kommunen önskat det. Så under det senare 

halvårskiftet förra året gick kommunen med i Sustainable Småland. Detta eftersom de 

hoppas på att genom den föreningen kunna nå ut till företagen med hållbarhets- och 

miljöarbete och kunna hjälpa till med att lyfta det.  

Företagen i kommunen har inte bett så mycket om hjälp när det gäller omställningen 

mot en cirkulär ekonomi, och de gånger de har bett om hjälp handlar det mest om 

specifika frågor till miljöinspektörerna. Det som kommunen tror behöver förbättras när 

det gäller stöd till företagen är att nå ut med kunskap. De tror att alla behöver hjälpas åt 

för att kunna förstå mer och få till en omställning, och där bör kommunen kunna hjälpa 

till. Det finns inga speciella regler eller förordningar med fokus på hållbarhet för 

företagen att ta hänsyn till, däremot har kommunen skrivit under borgmästaravtalet som 

pekar på åtgärder inom företagen.  

 

Gällande stöd från Region Kronoberg så tycker kommunen att det har varit dåligt med 

det. Region Kronoberg är inte bara till för landstinget, utan också för regionen och 

kommunerna. Det skulle behövas en mer tydlighet i att man tar ett helhetsgrepp och 

värnar om hela regionen.  

 

4.2 Enkäter 

I det här avsnittet har en sammanställning för varje fråga gjorts. Av 400 utskickade 

enkäter kom det in 58 svar. I de frågor där respondenten kunnat välja ett eller flera 

alternativ presenteras resultatet i procent, medan i de frågor där respondenten haft 

möjlighet att skriva ett svar presenteras varje svar. Enkäten i sin helhet finns i Bilaga 1 – 

Enkät. 

 

86,2%

8,6%
5,2%

1. HUR MÅNGA ANSTÄLLDA FINNS DET PÅ 
FÖRETAGET?

1-50 stycken 51-100 stycken Över 100 stycken



  
 

22 

 

 

 

 

32,8%

67,2%

3. HAR FÖRETAGET KUNSKAP KRING VAD CIRKULÄR 
EKONOMI ÄR?

Ja Nej

34,5%

65,5%

4. SKULLE DET KUNNA SÄGAS ATT FÖRETAGET 
ARBETAR MED CIRKULÄR EKONOMI?

Ja Nej

24,1%

6,9%

13,8%

10,3%

13,8%

6,9%

5,2%

19%

2. I VILKEN KOMMUN LIGGER FÖRETAGET?

Växjö Alvesta Ljungby Älmhult Markaryd Tingsryd Lessebo Uppvidinge
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27,6%

72,4%

5. FINNS DET INOM FÖRETAGET EXPERTIS INOM 
NATURVETENSKAP?

Ja Nej

58,6%

41,4%

6. FINNS DET INOM FÖRETAGET EXPERTIS INOM 
TEKNIK?

Ja Nej

53,4%
46,6%

7. FINNS DET INOM FÖRETAGET EXPERTIS INOM 
EKONOMI?

Ja Nej
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63,8%

36,2%

8. FINNS DET INOM FÖRETAGET EXPERTIS INOM 
LEDNING?

Ja Nej

37,9%

62,1%

9. ÄR DET ETT PROBLEM FÖR FÖRETAGET ATT 
HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR DYRARE 

ATT ERBJUDA OCH TILLVERKA?

Ja Nej

75,9%

24,1%

10. ÄR FÖRETAGETS PÅVERKAN AV MILJÖN 
(EXEMPELVIS GLOBAL UPPVÄRMNING, FÖRSURNING, 

OSV.) NÅGOT SOM DET LÄGGS VIKT VID? 

Ja Nej

50%50%

11. SKULLE EN ”GRÖN SKATTEREDUKTION” VARA 
NÅGOT SOM SKULLE MOTIVERA FÖRETAGET ATT 

ARBETA MER MED HÅLLBARHET?

Ja Nej
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13. OM JA, PÅ VILKET SÄTT? (13 SVAR) 

Skatt 

Resor, miljöbilar, återvinning mm.  

Skatter, lagar, regler 

Lagar och regler styr självklart vårt arbete, gäller att underlätta och motivera 

detta jobbet. 

Forskar och produkt utvecklar nya hållbara produkter till Skogsindustrin och 

Textil industrin 

Vi kommer att bli tvingade att stänga verksamheten pga andra kommunala 

beslut 

Produktion av solel "solskatt". Val av tjänstebilar, de mest ekonomiska valen är 

inte de mest hållbara på grund av skattemässiga skäl. 

Lägre skatt på arbete. 

Genom lagar och regler 

Ingen stimulans idag att jobba miljömedvetet, men vi gör det ändå! 

Arbetar med lantbruk och ekologisk produktion som är ´styrt av politiska beslut 

i många avseenden, inte minst när det gäller stöd till ekologisk produktion 

Lagkrav måste hållas. Reduktioner av skatt eller introduktioner av skatt.... 

Alla politiska beslut påverkar! 

41,4%

58,6%

12. PÅVERKAR DE POLITISKA BESLUTEN ER I ERT 
ARBETE MED HÅLLBARHET?

Ja Nej
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16. OM INTE, VAD HÄNDER MED PRODUKTEN I SÅ FALL? (17 SVAR) 

För komplext - svaret är ju JA och NEJ för det beror ju på vad det är. 

Materialåtervinns 

Sortering finns, farligt avfall lämnas till återvinning 

Så mycket som möjligt återvinning 

Lämnas till återvinning 

Återvinning, begagnatmarknad, välgörenhet osv. 

Merparten går till återvinning, visst restavfall blir det alltid. 

Laga, ombygga för ny användning, recykling 

Vi jobbar mycket med uthyrning av kläder och de tvättas och hyrs ut igen. 

I möjliga fall utförs reparationer 

Återvinns 

Återanvänds. 

Det lämnas till återvinning 

Vi handlar in exakt det vi säljer, eller väldigt nära. 

Återvinning 

I de flesta fall lämnas produkterna till återvinning eller om det inte är möjligt 

till förbränning eller kompostering 

Sparas för att kunna användas i ny applikation 

41,4%
58,6%

14. SKULLE LEASING, BÅDE GÄLLANDE ATT LEASA UT 
SINA EGNA PRODUKTER OCH ATT LEASA DE 

PRODUKTER MAN KÖPER IN OCH ANVÄNDER SIG AV 
I FÖRETAGET, VARA ETT ALTERNATIV FÖR 

FÖRETAGET?

Ja Nej

63,8%

36,2%

15. SLÄNGER FÖRETAGET PRODUKTER EFTER ATT DE 
GÅTT SÖNDER ELLER UPPFYLLT SITT SYFTE?

Ja Nej
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19. VARFÖR/VARFÖR INTE? (18 SVAR) 

Jobbar kreativt. Då är det naturligt så, att visst går snabbt och visst måste 

mogna. Man får lov å vara förutseende o flexibel. 

Man tappar eventuellt en affär 

Företagets profil är ett tjänsteföretag. Ledtider försöker vi hela tiden minska 

Korta ledtider, pressade priser. 

En produkt bland alla andra blir inget problem 

Det är inte bara innovationen hur bra och genial iden är om det är för tidigt ute. 

Femton år sedan uttalandet från Tetra Pak "Det kommer aldrig att bli korkar i 

ett vätskekartong, det är alldeles för dyrt." 

Vi arbetar redan idag med varierade ledtider. 

I så fall läggs planering efter tidsaspekten 

Goda resurser, bra produkter kräver sin tid 

Jobbar redan med långa ledtider. 

Målet är viktigast, sen säljer vi bara tjänster, och lite utbildningsmaterial. 

Jag arbetar med längre ledtid än andra i min bransch 

Vi jobbar inte med att tillverka produkter 

Handel. Köper från grossister eller hantverkare eller företag. 

Kan inte se att det skulle påverka med min produktion 

Ledtiden är för mig oviktig. 

Kan ej svara på denna fråga 

Likviditet 

46,6%
53,4%

17. ANVÄNDER/PRODUCERAR FÖRETAGET 
PRODUKTER SOM GÅR ATT MONTERA ISÄR OCH 

ÅTERBRUKA?

Ja Nej

63,8%

36,2%

18. SKULLE DET VARA PROBLEMATISKT OM EN AV 
FÖRETAGETS PRODUKTER/TJÄNSTER SKULLE HA EN 
LÄNGRE LEDTID FRÅN IDÉ TILL GENOMFÖR AFFÄR?

Ja Nej
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44,8%

55,2%

20. FINNS DET NÅGON PÅ FÖRETAGET SOM HAR 
KUNSKAP OCH/ELLER UTBILDNING KRING 

HÅLLBARHET?

Ja Nej

63,8%

36,2%

21. ÄR PRODUKTDESIGN, BÅDE AV EGNA 
PRODUKTER OCH PRODUKTER SOM KÖPS IN, NÅGOT 

FÖRETAGET LÄGGER STOR VIKT VID?

Ja Nej

86,2%

13,8%

22. ANSER FÖRETAGET ATT DEN ÖKANDE 
KONSUMTIONEN AV NATURRESURSER ÄR 

PROBLEMATISK?

Ja Nej
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82,8%

17,2%

23. ÄR UTBUDET AV RESURSER ETT PROBLEM FÖR 
FÖRETAGET?

Ja Nej

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%

Reducering av utsläpp (31 stycken)

Reducering av avfall (40 stycken)

Fokus på miljövänliga material (40 stycken)

Företaget fokuserar inte på detta (5 stycken)

24. PÅ VILKET SÄTT FOKUSERAR FÖRETAGET PÅ EN 
RENARE PRODUKTION, BÅDE NÄR DET GÄLLER 

EGENPRODUCERADE PRODUKTER OCH INKÖPTA 
MATERIAL OCH PRODUKTER? KRYSSA I DE 

ALTERNATIV SOM STÄMMER IN PÅ FÖRETAGET.

89,7%

10,3%

25. ÄR ÅTERTILLVERKNING NÅGOT FÖRETAGET 
ANSER ÄR BRA?

Ja Nej
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48,3%
51,7%

26. ANVÄNDS/PRODUCERAS ÅTERTILLVERKADE 
PRODUKTER AV FÖRETAGET IDAG?

Ja Nej

15,5%

84,5%

27. ÄR ”SLUTNA FÖRSÖRJNINGSKEDJOR” NÅGOT 
SOM FÖRETAGET FOKUSERAR PÅ?

Ja Nej

1,7%

98,3%

28. FÅR FÖRETAGET NÅGOT STÖD FRÅN KOMMUNEN 
NÄR DET GÄLLER ARBETET MED CIRKULÄR 

EKONOMI?

Ja Nej



  
 

31 

 
30. OM JA, PÅ VILKET SÄTT SKULLE FÖRETAGET VILJA HA HJÄLP FRÅN 

KOMMUNEN? (11 SVAR) 
Miljövänligt= skattelättnad 

Ekonomiskt stöd, hjälp med hur man ska gå tillväga. 

Kunskap, rådgivning, bidrag 

Beredd att betala lite mer för denna typ av produkt 

Se helhet o våga föra dialog med verksamhetsutövare 

Gällande avfallshantering. 

Återanvändning av Glykol 

Nätverk, samarbeten 

Att dom köper in bra miljöval i första hand, idag är det priset som gäller 

Bidrag, minskade avgifter.. 

Stöd hjälper vid förändringar. 

 

29,3%

70,7%

29. SKULLE FÖRETAGET VILJA HA STÖD FRÅN 
KOMMUNEN NÄR DET GÄLLER ARBETE MED 

CIRKULÄR EKONOMI?

Ja Nej

100%

31. FÅR FÖRETAGET NÅGOT STÖD FRÅN REGION 
KRONOBERG NÄR DET GÄLLER ARBETET MED 

CIRKULÄR EKONOMI?

Ja Nej
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33. OM JA, PÅ VILKET SÄTT SKULLE FÖRETAGET VILJA HA STÖD FRÅN 

REGION KRONOBERG? (9 SVAR) 
Ekonomiskt stöd för investeringar av teknik för återvinning, t.ex. vatten 
Kunskap, rådgivning, bidrag 
Driva frågan 
Kanske med och del finansiera dom nya innovativa miljö och material 

utvecklings projekt som vi är med och driver. 
Se helhet o våga föra dialog med verksamhetsutövare 
Nätverk, samarbeten 
Som ovan 
Bidrag 
Stöd hjälper vid förändringar 

 
4.2.1 Bortfall 

Enkäten skickades som tidigare nämnt ut till 400 företag, varav endast 58 stycken valde 

att delta. Utöver dessa 58 företag skickade flera stycken mejl om att de inte hade tid att 

svara, vilket kan vara förståeligt eftersom de flesta av mottagarna faktiskt driver företag. 

Vidare så skickade dessutom ganska många mejl om att de inte är producerande företag, 

och därför inte kan arbeta med cirkulär ekonomi, eller att det inte passar dem.   

27,6%

72,4%

32. SKULLE FÖRETAGET VILJA HA STÖD FRÅN REGION 
KRONOBERG NÄR DET GÄLLER ARBETE MED 

CIRKULÄR EKONOMI?

Ja Nej
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5 Analys 

I det här kapitlet besvaras forskningsfrågorna som ställdes i problemformuleringen: 

-Hur arbetar företagen i Region Kronoberg med cirkulär ekonomi idag? 

-På vilket/vilka sätt behöver kommunerna och Region Kronoberg stödja företagen när 

det gäller cirkulär ekonomi? 

 

5.1 Kunskap och stöd kring cirkulär ekonomi 

Kommunerna som deltagit i studien arbetar för tillfället mer med hållbarhet i sin helhet 

än just cirkulär ekonomi, och detta eftersom begreppet ”cirkulär ekonomi” fortfarande 

är så nytt. Sauvé, Bernard och Sloan (2015) tar dock upp att idén om cirkulär ekonomi 

inte är ny, och den har sina rötter i flera olika skolor. Detta pekar på att det finns en 

okunskap bland kommunerna. Bland företagen är kunskapen inte heller överdrivet stor, 

och endast 32,8% av respondenterna i enkäten anser att de har kunskap kring cirkulär 

ekonomi. Samtidigt anser sig 34,5% arbeta med det, något som visar på att vissa företag 

inte har kunskap om vad ämnet innebär, men vid beskrivningen av cirkulär ekonomi 

känner igen sig i tankesättet.  

 

Författaren mottog efter utskick av enkäten flertalet mejl angående att företag inte 

tyckte att cirkulär ekonomi hade något med dem att göra eftersom de inte arbetar med 

produktion eller liknande. Även detta tyder på att det finns en brist på kunskap bland 

företag om vad cirkulär ekonomi faktiskt innebär, eftersom alla på något sätt kan vara 

med och påverka. Även om företagen som valde att inte svara kanske inte arbetar med 

cirkulär ekonomi själva, kan de vara till stor hjälp när det gäller att ersätta den linjära 

ekonomin där snabb och billig produktion är i fokus med en produktion av långlivade 

produkter som kan repareras eller återvinnas, något som Sauvé, Bernard och Sloan 

(2015) diskuterar. Oavsett om det handlar om det som tillverkas i en industri, eller 

materialet som används i ett konsultföretag (exempelvis datorer, papper, osv.), så kan 

alla företag arbeta med frågan.  

 

Båda kommunerna som deltagit i undersökningen berättar att företag inte fått så mycket 

stöd när det gäller omställningen till cirkulär ekonomi ännu så länge. De menar att den 

största faktorn till detta är att företagen helt enkelt inte ber om hjälp. Samtidigt menar 

företagen, som tidigare nämnt, att de inte har så mycket kunskap kring vad cirkulär 

ekonomi faktiskt är, och i vissa fall kanske till och med att det ens finns något som heter 

så. Problematiken i det hela är att kommunen går och väntar på att företagen ska be om 

hjälp, medan merparten av företagen inte ens vet om att de ska be om hjälp. På frågan 

om företagen idag får hjälp av sin kommun, så svarar endast 1,7% ja, vilket stämmer 

överens med kommunernas syn på det hela. Det som är oroande är att endast 29,3% 

skulle vilja ha hjälp av kommunen med arbetet mot en cirkulär ekonomi. Om detta beror 

på kunskapsbrist eller helt enkelt en misstro mot kommunen är svårt att säga.  
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När det gäller stöd från Region Kronoberg anser både kommunerna och företagen att 

det har varit väldigt dåligt med det. Kommun 2 tar upp att det är förståeligt att saker tar 

tid vid en bildning av en region, men att Region Kronoberg borde stå upp för och vilja 

gynna hela regionen och dess kommuner. Inget utav företagen tycker att de har fått stöd 

från Region Kronoberg gällande omställningen till cirkulär ekonomi, och även här är 

intresset för det lågt. Endast 27,6% skulle vara intresserade av att ta emot stöd från 

regionen, och det som de främst vill ha stöd med är ekonomi och kunskap.  

 

Något som är intressant är att 29,3% vill ha stöd från kommunen, medan 27,6% vill ha 

stöd från Region Kronoberg. För att kunna införa en cirkulär ekonomi påstår Pinjing et 

al. (2013) och Souza (2013) att åtgärder så som skattelättnad måste användas. Och här 

spelar kommunerna en stor roll. Samtidigt som endast 29,3% skulle vilja ha stöd från 

kommunen, anser 50% av respondenterna att en grön skattereduktion skulle motivera 

dem till att arbeta mer med hållbarhet. Även Andrews (2015) nämner skattereducering, 

och Sauvé, Bernard och Sloan (2015) påpekar att både hållbar utveckling och cirkulär 

ekonomi kräver ett ingripande av någon slags myndighet. Dock anser 58,6% av 

företagen att politiska beslut inte påverkar dem i arbetet i arbetet med hållbarhet, så 

dessa ingripande skulle behöva vara drastiska. 

 

5.2 Utmaningar med den cirkulära ekonomin 

Målet med den cirkulära ekonomin är enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015) att ersätta 

den linjära ekonomin med en produktion av långvariga varor. Av företagen som deltagit 

i undersökningen använder och/eller producerar 46,6% produkter som går att montera 

isär och återanvända. Utöver det anser hela 89,7% att återtillverkning är något som är 

bra, och 48,3% använder och/eller producerar i nuläget återtillverkade produkter. 89,7% 

kan låta som en väldigt hög siffra, men faktum kvarstår att det fortfarande finns 10,3% 

som inte anser att återtillverkning är bra. Med detta sagt går det alltså konstatera att det 

återigen krävs med kunskap kring ämnet, och myndigheter så som kommuner och 

Region Kronoberg skulle kunna vara en stor del av detta. Andrews (2015) tar upp att de 

flesta produkterna som cirkulerar på marknaden idag inte är designade för att kunna 

monteras isär och återanvändas, vilket gör hela den processen väldigt dyr och 

komplicerad. Detta kan vara en anledning till att 53,4% av respondenterna inte använder 

och/eller producerar återtillverkade produkter idag. Även här nämner Andrews (2015) 

att en skattereducering borde införas för att motivera till en utveckling där det är möjligt 

att etablera slutna materialslingor samtidigt som det råder ekonomisk stabilitet.  

 

Med den cirkulära ekonomin kommer flera utmaningar, och dessa utmaningar kräver 

enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2015) expertis inom områden så som naturvetenskap, 

teknik, ekonomi och ledning. I nästan alla av dessa områden anser majoriteten av 

respondenterna att de har expertis, och det enda område där färre än hälften har expertis 

är naturvetenskap. Detta är lovande, med tanke på att majoriteten av företagen som 

svarat har färre än 51 anställda. Ett utav hinderna i den cirkulära ekonomin är att det är 

dyrare att tillverka hållbara produkter som går att återbruka, detta menar Sauvé, Bernard 

och Sloan (2015), och företagen håller till största del med om detta. Endast 37,9% anser 
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att det inte är ett problem, och det går att spekulera i om dessa är de större företagen. Ett 

utav företagen skriver som kommentar till en fråga att kommunerna borde vara beredda 

att betala lite mer för hållbara produkter, medan en annan skriver att idag är det priset 

som är det viktiga, när det egentligen borde vara bra miljöval som är avgörande. 

Kommunernas syn på detta har inte framgått i undersökningen. Sauvé, Bernard och 

Sloan (2015) påpekar att ytterligare en stor utmaning med den cirkulära ekonomin är att 

kunna internalisera de totala miljökostnaderna. Här kommer Pinjing et. al (2013) och 

Souza (2013) in på att åtgärder så som förordningar och tillbakadragning av skatter är 

nödvändigt för att kunna säkerställa omvända flöden när det är nödvändigt.  

 

Konsumenternas tankesätt måste förändras för att den cirkulära ekonomin ska lyckas. 

Sauvé, Bernard och Sloan (2015) och Andrews (2015) menar att fokus måste flyttas 

från att äga något till att köpa en funktionell tjänst. Här spelar dock företagen en stor 

roll, och endast 41,4% ser leasing som ett alternativ istället för att köpa. Precis som 

Sauvé, Bernard och Sloan (2015) tar upp så skulle leasing istället för försäljning av egna 

produkter leda till att företaget behöver fokusera mer på produktens prestation, 

underhåll, uppgraderingar och ersättning. Med andra ord skulle ett företag som går från 

försäljning till kund, till leasing till kund få mer att göra och antagligen högre kostnader, 

åtminstone till en början. Däremot skulle företag som leasar istället för köper 

exempelvis maskiner, bilar och datorer få mindre att tänka på, och mer tid att lägga på 

det egna företaget. Frågan är då om det ekonomiskt sätt skulle löna sig med leasing i 

längden. Precis som Sauvé, Bernard och Sloan (2015) nämner så blir det för tillverkaren 

som det i sådana här fall är viktigast att produkterna är hållbara eftersom de kommer 

hamna hos flera olika konsumenter.  

 

5.3 Design, produktion och utbildning 

Andrews (2015) förklarar att en produkts livscykel består av fyra steg: utvinning och 

processering av råmaterial, tillverkning, användning, samt slutet av dess ”liv”. 

Undersökningen visar att 36,2% av respondenterna inte slänger en produkt efter att den 

gått sönder eller uppfyllt sitt syfte, utan istället återvinner den. Faktum kvarstår dock att 

hela 63,8% slänger produkterna, vilket leder till ett oerhört slöseri med resurser. 

Meadows et al. (1972) förklarar att efterfrågan på resurser ökar, och därmed också 

konsumtionen. Eftersom jordens resurser är begränsade, kan dock inte kraven mötas. 

86,2% av företagen anser att den ökade konsumtionen är ett problem, men endast 17,2% 

av företagen själva problem med utbudet av resurser. Lieder och Rashid (2015) menar 

att en ökad konkurrens angående knappa och kritiska resurser har blivit en stor oro för 

tillverkande företag, något som inte speglas i undersökningen.  

 

Om cirkulär ekonomi ska ha en chans att ta över efter den linjära ekonomin, måste 

företag och designers vara beredda på en längre ledtid från idé till affär för att produkter 

ska kunna användas om igen, detta enligt Andrews (2015). 63,8% av respondenterna ser 

dock detta som en problematik och menar att längre ledtider kan leda till förlorade 

affärer och högre priser. Även detta tyder på att konsumenternas tankesätt verkligen 

behöver förändras, precis som Sauvé, Bernard och Sloan (2015) och Andrews (2015) 
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menar, eftersom en kund enligt företagen kan vara villiga att strunta i en affär för att en 

produkt eller tjänst tar längre tid på grund av hållbarhet. Företagen som designar 

material och produkter är de som främst behöver ställa in sig på att ledtiderna kommer 

bli längre i en cirkulär ekonomi. Detta eftersom det är de som, enligt Andrews (2015), 

har möjligheten att designa för den ”slutna cirkeln” samtidigt som de har potential att 

påverka andra företags och konsumenters beteende och konsumtion genom en längre 

livslängd på produkter.  

 

Enligt Andrews (2015) kan kunskap och utbildning om hållbarhet inte överdrivas, och 

de som lär sig att designa för en hållbar utveckling har lättare för att ta sig an den 

cirkulära ekonomin. I 44,8% av fallen i undersökningen har någon på företaget kunskap 

eller utbildning kring hållbarhet, en siffra som borde stiga under de kommande åren 

med tanke på att fler och fler arbeten kräver hög utbildning. Bakker et al. (2014) menar 

att produktdesign är något som är avgörande när det gäller design inom hållbara 

cirkulära system. 63,8% av företagen i undersökningen lägger stor vikt vid 

produktdesign, både gällande egna produkter och produkter som köps in. Värt att 

fundera över är huruvida den hållbara produktdesignen spelar stor roll, eller om det bara 

är själva utseendet och funktionen som anses vara viktig.  

 

Slutna försörjningskedjor handlar om att inget nytt material kommer in i kedjan, utan 

allt material återanvänds. Souza (2013) menar att slutna försörjningskedjor ligger 

väldigt nära återtillverkning och är ett av delfälten i supply chain management. I 

enkäten visade det sig att endast 15,5% av de deltagande företagen fokuserar på slutna 

försörjningskedjor.  

 

När det gäller industriell ekologi på fabriksnivå fokuseras det på renare produktion, 

detta enligt Lieder och Rashid (2015) och Ayres och Simonis (1994). Endast 8,6% av 

respondenterna fokuserar inte alls på en renare produktion. Utifrån detta kan man alltså 

se att företag tycker det är viktigt med minskning av utsläpp och avfall samt att använda 

miljövänliga material. Industriell ekologi på regional nivå handlar, enligt Lieder och 

Rashid (2015) och Ayres och Simonis (1994) om att se till sociologiska perspektiv så 

som orsakerna till utsläpp och kopplingen mellan dessa och mänskliga aktiviteter. Detta 

går med andra ord att koppla till konsumenternas tankesätt. 
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6 Slutsats 

I det här kapitlet uppfylls syftet: 

- Syftet med studien är att skapa förståelse för om företag i Region Kronoberg arbetar 

med cirkulär ekonomi, i så fall på vilka sätt, samt om de får stöd från kommunal och 

regional nivå.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att eftersom svarsfrekvensen i enkäten inte blev 

särskilt hög, går det inte att utgå ifrån att siffrorna som kommit fram i undersökningen 

är representativa för alla företag i regionen. Däremot visar undersökningen att många 

inte har kunskap kring cirkulär ekonomi, och även kommunerna har stora brister inom 

detta område. Dessutom pekar det stora bortfallet på en okunskap och bristande intresse.  

 

Av de företag som svarat på enkäten är det inte så många som arbetar med cirkulär 

ekonomi idag, och det verkar till största del bero på kunskapsbrist. Dock verkar inte 

företagen vara så intresserade av att ta emot hjälp inom området, vilket också kan bero 

på brist på kunskap. Kommunerna som deltagit i studien har inga direkta planer på att 

ge stöd till företagen inom den närmaste tiden, men verkar inte vara helt emot att göra 

det i framtiden. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det som företagen främst behöver 

hjälp med är kunskap, och här behöver både region och kommuner gå in och stötta.   

 

Uppenbart är det också att kommunerna behöver mer hjälp från Region Kronoberg för 

att de ska kunna hjälpa sitt näringsliv. Näringslivet i sin tur behöver som tidigare nämnt 

också hjälp, både från kommunerna och regionen, men den stora nöten att knäcka är hur 

man ska få dem att inse det och vilja ta emot hjälpen. Att företagen ska få ekonomiskt 

stöd för arbete med cirkulär ekonomi är en återkommande åsikt bland företagen, och 

stöd i form av kunskap och rådgivning nämns också. Den ekonomiska biten känns som 

det som kan ta lång tid, medan de flesta kommuner redan idag säkert skulle kunna bidra 

med kunskap. Detta skulle kunna ske i form av informationsträffar, seminarium, 

föreläsningar, osv.  

 

Slutsatsen som kan dras av detta är alltså att vissa företag arbetar med delar av cirkulär 

ekonomi redan idag, och många i form av återvinning, återtillverkning och reducering 

av utsläpp och avfall. Vad gäller stödet från kommunala och regionala instanser är det 

nästintill obefintligt, och är något som verkligen behöver förbättras.  
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7 Diskussion 

Detta kapitel innehåller författarens egna tankar kring det som framkommit i analys 

och slutsats.  

 

Att företagen har brister kring kunskap om cirkulär ekonomi är något som inte är 

speciellt konstigt. Detta eftersom cirkulär ekonomi inte är något som det fokuserats 

mycket på i Sverige ännu så länge. Under studiens gång har det dock också framkommit 

att kommunerna knappt arbetar med det alls, och i själva verket så verkar flertalet 

företag ha mer kunskap kring cirkulär ekonomi än vad kommunerna har. Att 

kommunerna inte har kunskap, och att de dessutom inte känner något direkt förtroende 

för Region Kronoberg i frågan, känns som något som är ganska problematiskt och här 

behöver Region Kronoberg se över hur de ska gå vidare för att kunna hjälpa regionens 

kommuner.  

 

Av respondenterna i enkäten är det inte så många som arbetar med cirkulär ekonomi, 

men det är fortfarande ett förvånansvärt högt antal som faktiskt gör det. Frågan man kan 

ställa sig med detta som grund är dock på vilken nivå de arbetar med det. Att företagen 

sedan inte är speciellt intresserade av att få hjälp från kommunala och regionala 

instanser känns väldigt problematiskt, och det krävs nog en närmare titt på varför det är 

så innan andra åtgärder börjar vidtas. Att sedan kommunerna som deltagit i studien inte 

heller planerar att ge stöd till företagen känns också som ett problem ifall Region 

Kronoberg vill få till en omställning.  

 

En tanke är att Region Kronoberg skulle kunna börja med att hålla en informationsträff 

för alla kommuner där det förs en diskussion kring vad cirkulär ekonomi faktiskt 

innebär och hur kommunerna i sin tur ska kunna gå vidare med att hjälpa företagen.  

 

Att vissa företag arbetar med cirkulär ekonomi redan idag är väldigt bra. Dessutom är 

återvinning, återtillverkning och reducering av utsläpp och avfall en väldigt bra början 

även för de som inte har kunskap om vad ämnet innebär. Kommunala och regionala 

instanser behöver se över sitt stöd om Region Kronoberg ska lyckas med att bli en 

cirkulär region, och detta borde inte vara allt för svårt. 
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8 Reflektion 

I detta kapitel följer författarens reflektioner över vad som kan ha påverkat studiens 

resultat och vad som skulle kunna gjorts annorlunda. 

 

Den här studien har genomförts på ganska kort tid, och därför begränsades tiden som 

företagen hade på sig att svara på enkäterna, vilket kan ha varit en bidragande faktor till 

det stora bortfallet. Detta är givetvis något som hade kunnat göras annorlunda genom att 

planera tiden på ett annat sätt, och om det hade resulterat i fler svar hade studien 

trovärdighet ökat. Dock får det ej glömmas att det faktiskt är 58 företag som uttryckt 

sina åsikter kring ämnet, och det som dessa behöver hjälp med borde ses över, även om 

det skulle visa sig att det bara är just dessa 58 företag som det faktiskt rör.  

 

Något som kan ha haft en påverkan på studiens resultat är teorierna som tagits fram. 

Eftersom cirkulär ekonomi inte är ett speciellt stort ämne i Sverige ännu, är nästan alla 

studier som gjorts tidigare från något annat land och/eller år. Detta kan ha resulterat i 

både kultur- och tidsskillnader, något som är viktigt att ha i åtanke. 
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Bilaga 2 – Introduktionsmejl och intervjuguide 

 

Introduktionsmejl 

Hej! 

 

Mitt namn är Mimmi Söndergaard och jag studerar just nu min sista termin vid 

Enterprising and Business Development på Linnéuniversitetet i Växjö. Som 

examensarbete håller jag på att göra en undersökning angående cirkulär ekonomi åt 

Region Kronoberg, där bland annat tankar från kommunerna kommer ingå.  

 

Jag har fått kontaktuppgifter till dig från Agata Uhlhorn på Region Kronoberg, och 

undrar om du skulle kunna ställa upp på en lite kortare telefonintervju (ca 10 minuter) 

angående cirkulär ekonomi nu i veckan? Den kommer handla mycket om hur 

kommunen arbetar med cirkulär ekonomi och om näringslivet/företagarna får något stöd 

i det hela. Om du känner att någon annan skulle kunna svara bättre på frågor kring detta, 

vore jag tacksam om jag kunde få kontaktuppgifter till denna person.  

 

Tack på förhand.  

Mimmi Söndergaard 

 

Intervjuguide 

1. Arbetar kommunen något med cirkulär ekonomi? 

2. Om ja, på vilket sätt då? 

3. Får företagen i kommunen något stöd när det gäller omställningen mot 

cirkulär ekonomi? 

4. Om ja, på vilket sätt då? 

5. Har företag bett om hjälp när det gäller omställningen mot en cirkulär 

ekonomi? 

6. På vilket sätt skulle kommunen kunna bli bättre när det gäller stöd i 

omställningen mot en cirkulär ekonomi? 

7. Finns det några regler/förordningar med fokus på hållbarhet som företagen 

inom kommunen behöver förhålla sig till? 

8. Känner ni på kommunen att ni får något stöd från Region Kronoberg 

gällande den cirkulära ekonomin? 

 


