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Sammanfattning 

Dagens samhälle präglas av en linjär ekonomi som resulterar i utarmning av jordens resurser och 

ökande avfallsmängder. Cirkulär ekonomi är en alternativ modell till den linjära ekonomin som syftar 

till cirkulerande flöden av resurser och en övergång till hållbara energikällor. Denna studie 

undersöker hur och varför svenska kommuner arbetar med cirkulär ekonomi, vilka förutsättningar 

som krävs för en implementering samt vilka drivkrafter och svårigheter som identifierats i arbetet 

med att påbörja en implementering av cirkulär ekonomi. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med 

tjänstemän som varit aktiva inom kommunala projekt som har en koppling till cirkulär ekonomi. 

Resultatet visar att de främsta drivkrafterna för en kommun att implementera cirkulär ekonomi är att 

jordens resurser håller på att utarmas och att det därför krävs förändrade resursflöden för att nå ett 

gott hållbarhetsarbete. Minskade avfallsmängder och att cirkulär ekonomi är nytänkande när det 

kommer till att se lösningar för dagens miljöproblem är andra drivkrafter som identifierats. Viktiga 

förutsättningar som krävs för en övergång mot cirkulär ekonomi på lokal nivå är politiskt stöd, 

finansiering, kunskapsspridning, god samverkan samt goda exempel.  

 

  



 
 

Abstract 

Today's society is characterized by a linear economy that results in a depletion of the earth's 

resources and increasing amounts of waste. Circular economy is an alternative model to the linear 

economy aimed to change flows of goods and services to be included in the circular path and a 

transition towards sustainable energy sources. This study examines why and how Swedish 

municipalities work with circular economy, how it can be implemented as well as the qualifications 

necessary for such an implementation. Furthermore, the study examines the motivations and 

difficulties identified in the process to implement circular economy. The study is based on qualitative 

interviews with municipal officers who have been active in municipal projects related to circular 

economy. The study indicates that the main driving forces, for a municipality to implement circular 

economy is that the world's resources are finite and therefore require a change in resource flows in 

order to achieve sustainable development. Reduced waste amounts and that the circular economy is 

new thinking when it comes to addressing solutions for the environmental problems, are other 

driving forces identified.  Important requirements needed for a transition towards a circular economy 

are political support, financing, knowledge sharing, good collaboration and good examples.  
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1 INLEDNING 

Dagens industriella system är utformat för att ständigt sträva efter ekonomisk tillväxt, ofta på 

bekostnad av andra viktiga samhällsfunktioner som ekologisk och social hållbarhet samt kulturell och 

naturlig mångfald (McDonough & Braungart, 2002). Tillväxt har länge associerats med negativa 

miljökonsekvenser och har varit en viktig fråga i miljösammanhang i modern tid.  1972 publicerades 

boken The limits to growth som en varning för att jordens resurser minskar och där tillväxtens 

gränser undersöktes. På grund av en växande befolkning och ökad industriell tillväxt ökar 

föroreningar och resurser utarmas. Medows, Randers & Medows, (2004) summerar att om världen 

fortsätter oförändrat i samma tillväxttrend som råder gällande befolkning, industrialisering, 

matproduktion, utsläpp och resursuttömning, kommer planeten inom de närmaste 100 åren att nå 

sin gräns för tillväxt. De energi- och materialflöden som finns för att upprätthålla den industriella 

tillväxten består främst av icke förnyelsebara resurser som håller på att förbrukas. För att inte gå 

över jordens gränser behöver därför den mest hållbara och minst förorenande källan utvecklas och 

användas effektivt för kunna ge den energi som dagens samhälle kräver (Medows, Randers & 

Medows, 2004). 

Den industriella utvecklingen har under de senaste 150 åren dominerats av en enkelriktad linjär 

modell för produktion och konsumtion av varor, där produkter tillverkas av råvaror för att sedan 

säljas, användas och slutligen avskaffas. Den linjära modellen har varit framgångsrik för produktion 

av billiga produkter och materiellt välstånd och det linjära utvecklas allt mer för att nå ännu högre 

produktionseffektivitet. Det finns dock växande tecken på att de kommande decennierna kommer 

att vara mindre gynnsamma då en ökad befolkning tillsammans med en ökad konsumtion leder till 

snabbare förbrukning av resurser vilket i sin tur leder till att kostnader för råmaterial och insatsvaror 

stiger (Ellen MacArthur foundation, 2014a). Detta tyder på att den linjära modellens framgång snart 

kan nå en gräns. På grund av detta väcks ett intresse för alternativa modeller där cirkulära tankesätt 

är på framgång. Cirkulär ekonomi är en modell som bygger på kretsloppsprinciper där produkter och 

material ingår i system där resurser cirkulerar.  Modellen bygger på ekonomisk vinning genom att 

resurser och råmaterial återvinns och återanvänds istället för att avskaffas, vilket minskar 

materialkostnader som på sikt förväntas gå upp i och med utarmningen. Cirkulär ekonomi kan genom 

förändrade resursflöden minska trycket på utarmningen av jordens resurser (Ellen MacArthur 

foundation, 2014a). 

Cirkulär ekonomi ligger i linje med andra koncept som redan är allmänt accepterade så som hållbar 

utveckling där båda koncepten innebär att en ekonomisk tillväxt kan integreras med miljöhänsyn. En 

hållbar utveckling behöver eftersträvas för att inte äventyra framtida generationers möjligheter att 

tillgodose sina behov. Efter Brundtlandsrapporten 1987, ökade medvetenheten kring hållbarhet. I 

förordet till rapporten står det “What is needed now is a new era of economic growth - growth that 

is forceful and at the same time socially and environmentally sustainable” (world commission on 

environment and development, 1987).  

Städers roll i resurssamanhang har fått en nyckelroll gällande material och energiomsättning och 

hållbar stadsutveckling har blivit allt viktigare på senare tid. Andelen invånare som flyttar till tätorter 

har ökat kraftigt under Sveriges historia och i takt med urbaniseringen ökade även material och 

energiomsättningen. I takt med den accelererande resursnedbryningen som industrisamhället 

bidragit till har miljöproblemen övergått från att vara lokala till att bli globala och mer 
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gränsöverskridande mellan stad och landsbygd (Wärneryd, Hallin & Hultman 2002). Hur kommuner 

kan implementera cirkulär ekonomi är ett outforskat område som är på framgång i både Sverige och 

Europa. I Sverige finns ännu ingen kommun som fullskaligt implementerat cirkulär ekonomi i hela 

kommunen, däremot finns ett fåtal svenska kommuner som har påbörjade projekt där delar av den 

cirkulära modellen implementeras. Kommuner är relevanta att undersöka då de har ett ansvar för att 

jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor samt avfall och återvinning.  På så sätt bli kommuner en viktig 

aktör i miljö- och hållbarhetsarbetet och har möjlighet att påverka både invånare och andra aktörer. 

En undersökning om hur kommuner kan implementera cirkulär ekonomi anser vi därför vara av stor 

vikt. 

1.1 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka hur och varför svenska kommuner arbetar med cirkulär ekonomi 

genom att studera kommunala projekt som har koppling till cirkulär ekonomi. Vidare syftar studien 

till att undersöka vilka förutsättningar som krävs för implementering av cirkulär ekonomi samt vilka 

drivkrafter och svårigheter som identifierats i arbetet med att driva projekt med koppling till cirkulär 

ekonomi. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 Vilka drivkrafter finns för ett arbete med cirkulär ekonomi inom kommuner? 

 Vilka förutsättningar krävs för ett arbete med kommunala projekt kopplade till cirkulär 

ekonomi? 

 Vad försvårar en implementering av cirkulär ekonomi i kommunala projekt?  

2 BAKGRUND 

Den industriella revolutionen har dominerats av en linjär modell för produktion och konsumtion.  I 

det linjära systemet utvinner företag material som de gör om till produkter som sedan säljs till 

konsumenter. Konsumenterna använder produkterna och slänger dem sedan när de slutat uppfylla 

sitt syfte. Idag ligger stor vikt på att förbättra resurseffektiviteten och mindre vikt läggs på att 

systematiskt få bort materialspillet genom förbättrad design av produkter och system (Ellen 

MacArthur Foundation, 2014a). 

2.1 CIRKULÄR EKONOMI -MODELLEN 
Enligt Ellen MacArthur Foundation, (2014a) syftar cirkulär ekonomi till att hålla kvar produkter, 

komponenter och materials brukbarhet och värde. Cirkulär ekonomi är baserad utifrån tre principer. 

Den första principen är baserad på kärnan av cirkulär ekonomi, som syftar på att eliminera allt avfall. 

Avfall finns inte. Produkter som designas ska ingå i en cykel av demontering och återanvändning. Den 

andra principen utgår från att det i ett cirkulärt system är en skillnad mellan förbrukningsvaror1 och 

varor som sällan köps2. Skillnaden från ett linjärt system är att förbrukningsvaror i en cirkulär 

ekonomi till största del är gjorda av sådant som säkert kan återlämnas till biosfären, vilket kan bestå 

av biologiska beståndsdelar som inte innehåller några gifter. När det gäller varor som sällan köps, är 

                                                           
1 Varor som är avsedda att användas eller konsumeras under en begränsad tid. 
2 Exempelvis kylskåp eller tvättmaskin. 
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de gjorda av tekniska näringsämnen som är olämpliga för biosfären och består av metaller eller 

plaster. Dessa varor ska i en cirkulär ekonomi från början vara utformade på ett sådant sätt att de 

kan återanvändas och produkter som ingår i en snabb teknologisk utveckling ska vara designade för 

att kunna uppgraderas. Den tredje principen utgår från att den energi som ska driva denna cykel bör 

vara förnyelsebar. Detta för att minska resursberoendet samt öka systemets motståndskraft (Ellen 

MacArthur foundation, 2013a). 

2.2 GRUNDEN FÖR CIRKULÄR EKONOMI 
Sedan 70-talet har flertalet skolor utvecklats för att nå slutna kretslopp vilka har satt grunden för 

konceptet cirkulär ekonomi. Walter Stahel införde begreppet looped economy som även kom att 

kallas för cirkulär ekonomi. Stahel myntade även under 80-talet begreppet cradle back to cradle som 

en alternativ modell för cradle to grave. Cirkulär ekonomi och cradle to cradle har liknade frågor och 

lösningar. William McDonough utformade sedan en skiss för cradle to cradle i boken the Hannover 

Principles. Tillsammans med Michael Braungart gav MaDonough ut boken cradle to cradle: remaking 

the way we make things som ledde till en spridning av teorin (Dijk, Tenpierik & Dobbelsteen, 2014).  

2010 grundades The Ellen MacArthur Foundation som kom att få en viktig roll för spridningen av 

cirkulär ekonomi i bland annat Europa. Två är senare släpptes den första rapporten för cirkulär 

ekonomins potential (Ellen MacArthur Foundation, 2014b). 

2.3 CRADLE TO CRADLE 
Braungart och McDonough har tillsammans utvecklat konceptet cradle to cradle™ (motsvarande 

vagga till vagga på svenska). Cradle to cradle, som är en av grunderna till cirkulär ekonomi, är både är 

ett koncept och en certifiering (Ellen MacArthur foundation, 2013a). Braungart och McDonough 

(2002) förklarar två termer, eko-optimering 3 och eko-effektivitet. Författarna ifrågasätter termen 

eko-optimering då det inte är långsiktigt hållbart. Eko-optimering är oftast så kallade ”end-of-pipe 

soulution” vilket innebär att problemen behandlas i slutsteget och inte från källan (Braungart, 

McDonough & Bollinger, 2007). Inom eko-optimering ingår tekniker för hur materialflödet ska 

fördröjas, minska i volym och giftighet, men ändrar samtidigt inte på materialflödets linjära 

utveckling. En central term inom eko-optimering är att reducera. Braungart och McDonough (2002) 

menar att reducering inte förbättrar uttömmandet av resurser som sker, utan att det enbart 

fördröjer processen för uttömmandet. Den kunskap som finns idag räcker inte för att veta hur 

föroreningarna från industrier påverkar de naturliga systemen vilket gör att en fördröjd process av 

utsläppen långsiktigt inte är en bra strategi. Att därför förlita sig på att eko-optimering gynnar miljön 

kommer leda till det motsatta då det upprätthåller ett bristande system (Braungart & McDonough, 

2002). Till skillnad från eko-optimering som går ut på att nå en reducering och dematerialisering av 

de vagga till grav flöden som finns, har eko-effektivitet syftet att ändra materialflödet så att dess 

relation till ekosystem blir mer stödjande. Målet är att generera en cyklisk vagga-till-vagga 

metabolism. Detta skulle leda till en samverkan mellan ekologiska och ekonomiska system (Braungart 

& McDonough, 2002). 

                                                           
3 Eko optimering er en term vi använder för att ersätta det engelska ordet eco-efficiency som inte har en 
översättning till svenska då översättningen för både eco-efficiency och eco-effectivness på svenska blir eko-
effektivitet. 
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3 TIDIGARE FORSKNING  

Inom forskningsområdet för cirkulär ekonomi finns tidigare studier som undersöker potentialen med 

cirkulär ekonomi samt fallstudier som undersöker modellens effektivitet, främst i mindre skala.  

Bonciu (2014) menar att det sker en gradvis omställning mot cirkulär ekonomi då allt fler företag 

inser att den linjära modellen gör dem sårbara. EU har också beskrivit cirkulär ekonomi som en möjlig 

strategi och en väg för Europa mot en hållbar tillväxt (Europeiska unionen, 2012). Modellen har 

implementerats i flertalet globala företag där resultaten visar på både ekonomisk och miljömässig 

vinning (Boniciu, 2014).  Cirkulär ekonomi kan implementeras i olika skalor där det finns en skillnad 

mellan småskalig nivå (enskilda projekt) och storskalig nivå (övergripande samhällsnivå). På en 

småskalig nivå finns exempel och pilotstudier där cirkulär ekonomin implementerats framgångsrikt 

och som även visar på modellens effektivitet. Implementering på storskalig samhällsnivå är dock en 

betydligt svårare och mer komplex uppgift som kräver stora förändringar i samhället (Boniciu, 2014).  

Eko-industriparker och industriell symbios är ett exempel som visar hur cirkulär ekonomi kan fungera 

i praktiken genom samverkan industrier emellan (Jacobsen, 2006). Konceptet bygger på utbyte av 

olika material och resurser genom smarta synergier där restprodukter hos ett företag kan bli råvara 

hos ett annat. Konceptet drivs av en ökad resursbrist och ökade kostnader för råvaror och energi och 

att det finns både ekonomiska och miljömässiga vinster med att samverka med andra genom utbyte 

av olika resurser (Jacobsen, 2006). I Kallundborg samverkar flertalet företag genom utbyte av fler än 

30 olika biprodukter där utbytet genom materialströmmar har lett till en ökad resurseffektivitet och 

ekonomiska vinster för företagen (Chertow, 2007; Chertow & Lombardi, 2005; Jacobsen, 2006). 

Utbytet startade som en strategi för att minska användningen av grundvatten i området men med 

året har ett allt mer komplext utbyte vuxit fram mellan flera olika företag i området Kallundborg 

(Ehrenfeld & Chertow, 2002). Utöver Kallundbog finns även flera andra likande exempel på 

industriparker som genom utbyte och samarbete skapat cirkulationskedjor för material och 

biprodukter.  

Det finns flera länder och globala organisationer som jobbar för att främja cirkulär ekonomi och för 

att sprida konceptet där ett initiativ är Circular economy 100 som är en global plattform med syfte att 

förena ledande företag, nya innovatörer och regioner för att påskynda och främja en övergång mot 

cirkulär ekonomi. Målet är att bygga upp kunskap och vägledning för att hjälpa företag i en övergång 

genom samarbete och gemensam problemlösning (Ellen MacArthur foundation, 2013b).  

3.1 KRITIK MOT CIRKULÄR EKONOMI  
Det har riktats kritik mot att cirkulär ekonomi inte går att implementera storskaligt då det skulle 

kräva en stor omorganisation av system i samhället för att komma ifrån dagens linjära flöden 

(European commission, 2014a). Inom cirkulär ekonomi främjas så korta cirkulationskedjor som 

möjligt vilket är en anledning till att cirkulär ekonomi praktiskt fungerar bättre i mindre skala där de 

finns en geografisk avgränsning (World Economic Forum, 2014). En del av den kritik som riktats mot 

modellens potential för en storskalig implementering är att de materialströmmar som eftersträvas 

inom cirkulär ekonomi kommer att innebära en ökad transport och långa transportsträckor, vilket 

kommer att kräva energi. Det finns dock tecken på att cirkulation även på global nivå kan vara ett 

vinnande koncept med tanke på att priset på råvaror förväntas att stiga (World Economic Forum, 

2014). Preston (2012) menar att det finns en betydligt större komplexitet i globala cirkulationskedjor 

vilket också är en anledning till att en storskalig implementering försvåras. Preston menar dock att en 

storskalig implementering på en övergripande samhällsnivå håller på att utforskas och att det finns 

projekt som försöker implementera konceptet i större skala (Preston, 2012). Det finns exempelvis 
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länder som satt upp storskaliga mål om cirkulär ekonomi där Kina och Japan är två exempel (World 

Economic Forum, 2014). Vidare finns även andra länder som jobbar på likande sätt inom ramarna för 

samma frågor, men där termen cirkulär ekonomi inte används (Preston, 2012).  

Vidare har det även riktats kritik mot att cirkulär ekonomi främst fokuserar på hållbar produktion av 

varor utan att ta hänsyn till att konsumenter kommer att behöva ändra på sina vanor. För att 

cirkulationen ska fungera måste produkter och varor ingå i olika materialflöden.  Hur olika produkter 

ska komma tillbaka in i cirkulationen efter att konsumenterna använt produkten är dock inte särskilt 

tydligt och med tanke på att en stor andel av alla produkter i slutändan slängs som avfall så skulle 

detta innebära en stor förändring hos konsumenter (Ellen Macarthur foundation, 2013b). Bonciu 

(2014) menar att förutom att produktionen måste förändras och bli mer cirkulär så krävs även 

utbildning, ökad kunskap och beteendeförändring hos konsumenter för att konceptet ska lyckas. 

3.2 IMPLEMENTERING  
En storskalig övergång till cirkulär ekonomi kräver systemförändringar och ett mer holistisk 

perspektiv med strategier som tar hänsyn till olika sektorer och aktörer i samhället (Bonciu, 2014). 

Preston beskriver att det krävs en stor samhällsförändring för en storskalig implementering då den 

cirkulära modellen kräver förändringar i flera aktiviteter och processer i samhället. Det behöver även 

skapas en god atmosfär som gynnar det cirkulära, vilket kräver beslut högre upp ifrån (Biwei, 

Heshmati, Geng & Xiaoman, 2013). För att nå en förändring, och för att implementera cirkulär 

ekonomi i större skala krävs insatser på olika nivåer, dels på EU-nivå men även på nationell och lokal 

nivå (European commission, 2014). Boniciu (2014) beskriver att en övergång till cirkulär ekonomi 

storskaligt är en utmaning som kräver koordinering så att olika övergripande program och planer så 

som exempelvis Horizon 2020, EU Environment action plan 2020 och Eco-innovation plan för att 

nämna några få, är synkroniserade och stävar efter ett gemensamt mål (Boniciu, 2014). Befintlig 

lagstiftning inom olika områden måste revideras så att dessa inte utgör ett hinder för cirkulär 

ekonomi och även dessa bör ha en gemensam strävan (European commission, 2014).  

En framgångsrik implementering i så väl liten som stor skala kräver koordinering och samverkan 

mellan olika aktörer samt kunskap och utbildning hos såväl producenter som konsumenter (Boniciu 

2014). Preston, (2012) lyfter samverkan som en viktig del för ett framgångsrikt arbete och att det 

krävs partnerskap och nätverk mellan olika aktörer för att nå en systemförändring och en effektiv 

implementering. Genom samverkan kan olika aktörer dela kunskaper och gemensamma mål men 

även en fysisk samverkan med utbyte av resurser så som exempelvis eko-industriparker (Preston, 

2012). Det exempel som idag finns där cirkulär ekonomi implementerats beskrivs som viktiga 

föregångare som driver en spridning av konceptet (Bonciu, 2014). Föregångare och goda exempel 

kan därför ses som viktiga för vidare spridning och implementering.  

3.2.1 Cirkulär ekonomi inom EU  

Europa kommissionen antog I juli 2014 ett paket med olika lagförslag för att gynna en cirkulär 

ekonomi i Europa. I en manifestation inleder Europeiska unionen med att skriva ” In a world with 

growing pressures on resources and the environment, the EU has no choice but to go for the 

transition to a resource-efficient and ultimately regenerative circular economy” (Europeiska unionen, 

2012). Europa kommissionen har en resurseffektivitets agenda- Europe 2020 - A European strategy 

for smart, sustainable and inclusive growth (European commission, 2010). För att kunna nå de mål 

som finns i agendan för resurseffektivitet skriver kommissionen i ett meddelande att det är viktigt att 

vi rör oss mot en cirkulär ekonomi. I samma meddelande skriver kommissionen att för att Europa ska 

bli en cirkulär ekonomi krävs det en fullskalig systematisk förändring och innovation inom både 

teknologi, organisationer, samhället, finansieringsmetoder samt inom politiken (European 
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commission, 2014b). Detta förslag fick dock aldrig genomslag då förslaget i januari 2015 drogs 

tillbaka. Europa parlamentets vice ordförande menar att de förslag som givits inte varit tillräckligt 

ambitiösa för att stärka anfallsmålen och att de inte kommer leda till en cirkulär ekonomi vilket är 

anledningen till att lagförslagen dras tillbaka. Istället förväntas nytt och ambitiöst lagförslag 

presenteras i slutet på 2015 (Stockholmregionens europakontor, 2014). 

4 METOD 

Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med tjänstemän från tre svenska kommuner som 

arbetar med olika projekt inom cirkulär ekonomi. Då vårt syfte är att undersöka hur och varför 

svenska kommuner arbetar med cirkulär ekonomi anser vi att det är motiverat att undersöka 

upplevelser hos kommunala tjänsteman som arbetar med projekt kopplade till cirkulär ekonomi. I 

följande avsnitt beskrivs och motiveras författarnas metodval för studien. Vidare beskrivs metod för 

insamling av empiri samt för analys av material. 

4.1 KVALITATIVA INTERVJUER 
För att få en djupare förståelse av hur, varför och på vilket sätt kommuner jobbar med 

implementering av cirkulär ekonomi valdes kvalitativa intervjuer som metod. Kvalitativa metoder är 

lämpade när forskaren är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera och agera 

(Trost, 2010). Intervju som metod kan kritiseras för att vara allt för individualiserad, att den fokuserar 

i hög grad på enskilda personers åsikter och upplevelser (Repstad, 2007). Kvalitativa metoder går 

dock inte ut på att kvantifiera utan på att skaffa sig förståelse för olika fenomen. Kvalitativa 

intervjuer anses lämpade i vår studie då vi vill undersöka upplevelser och erfarenheter hos 

kommunala tjänstemän som arbetar med implementering av cirkulär ekonomi i kommunala projekt. 

Vi måste dock fundera över vad materialet faktiskt säger och vilka slutsatser vi kan dra i vår analys. I 

vårt fall är vi intresserade av hur kommuner arbetar med cirkulär ekonomi, samt vilka drivkrafter och 

svårigheter som identifierats i arbetet med att implementera cirkulär ekonomi.  Vi vill få en fördjupad 

förståelse för hur tjänstemän som arbetar med implementeringen upplever processen och 

övergången mot en cirkulär ekonomi inom de kommunala projekten. Intervjuer ger respondenten 

möjlighet att utveckla sina svar och resonemang (Kvale & Brinkmann, 2009) och vi anser därför att 

kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att kunna uppfylla vårt syfte. 

De studerade objekten för kvalitativa metoder är färre och mer fokuserade jämfört med kvantitativa, 

detta för att uppnå en djupare förståelse för det studerade området (Patton, 2002). I vår studie har vi 

valt att intervjua totalt sex respondenter, två inom respektive kommun. Valet att intervjua två 

respondenter på respektive kommun grundar sig i att vi vill få en bredd på materialet genom att få in 

fler perspektiv per kommun. Vidare grundar valet sig i att kommunernas projekt inom cirkulär 

ekonomi består av flera delar och att det därmed är relevant att intervjua personer med olika roller 

och ansvarsområden inom projekten. I en av kommunerna hade en av våra planerade respondenter 

inte tid att ställa upp på intervju, och trots försök att hitta en ny relevant respondent lyckades vi inte 

få tag på någon. I en av de valda kommunerna genomfördes därför endast en intervju, vilket 

resulterade i fem intervjuer totalt.  

Båda författarna har deltagit vid samtliga intervjuer, detta för att kunna hjälpas åt och dela upp 

arbetsuppgifterna under intervjuerna.  En risk med att vara två som intervjuar är att den intervjuade 

personen kan känna sig i underläge och det kan därför anses som olämpligt vid intervju av en 
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privatperson (Trost, 2010). När respondenter intervjuas i sin yrkesroll är det dock enligt Trost (2010) 

inte en nackdel att vara två som intervjuar då risken för att respondenten ska känna sig i underläge 

minskar i och med att personen representerar en myndighet. En fördel med att vara två som 

intervjuar är att en av personerna kan lägga fokus på att endast lyssna på respondentens svar för att 

kunna ställa kvalificerade följdfrågor. Trost (2010) beskriver vikten av att de två intervjuarna är 

samspelta, vi valde därför att en av oss hade huvudansvaret för intervjun och den andra lyssnade, 

antecknade och ställde följdfrågor. 

Trost (2010) beskriver att miljön för intervjun är viktigt för att skapa en god relation mellan 

respondenten och intervjuaren. Fyra intervjuer har därför ägt rum på respondenternas kontor för att 

skapar en ostörd och trygg miljö för respondenten. En av intervjuerna hölls dock via telefon då vi 

inom ramen för vårt arbete inte hade tid att besöka alla tre kommuner. Samtliga intervjuer har 

spelats in med ljudupptagare för att underlätta analysen av materialet då författarna kan gå tillbaka 

och lyssna upprepade gånger på vad som sagts, tonfall, ordval och liknande. Repstad (2007) beskriver 

att en stor fördel med ljudupptagare är att intervjuaren kan koncentrera sig på respondentens svar 

istället för att fokus ligger på att anteckna. 

4.2 INTERVJUGUIDE 
För att ha en tydlig mall att följa vid intervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguiden har fungerat som ett stöd för vilka ämnesområden som ska täckas kopplat till vårt 

syfte. Frågorna i intervjuguiden delades in i fem olika ämnesområden, detta för att få en tydlig 

struktur på frågorna samt för att kunna bedöma om de områden vi identifierat som viktiga tagits upp 

under intervjun. Områdena vi identifierat är bakgrund, syfte och drivkrafter, miljö, ekonomiska 

förutsättningar och framtid. Till varje område formulerades huvudfrågor där vi till vissa huvudfrågor 

även valde att skriva ut följdfrågor. Följdfrågorna användes som stöd för att få mer djupgående svar 

från respondenterna vid behov. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är de första frågorna i intervjun viktiga för skapa en god stämning 

och för att respondenten ska känna sig bekväm i situationen. Vi valde därför att inleda intervjun med 

öppna frågor om vad respondenten hade för yrkesroll och allmänt om projektet för att bli bekväma i 

intervjusituationen för att sedan komma in på våra fem huvudområden. Innan intervjuerna hölls 

genomfördes en testintervju där vi läste intervjuguiden högt för vandra. Testintervjun utfördes för 

att se om frågorna var lätta att förstå samt om det fanns frågor vi behövde ta bort eller lägga till. Den 

bidrog även till en uppfattning om frågorna formulerats på ett begripligt sätt samt om vi ställde 

frågor relevanta till det vi ville ha svar på. 

4.3 SEMI-STRUKTURERAD INTERVJU 
Vi valde att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer 

formuleras en intervjuguide med huvudsakliga frågeställningar men under intervjun ställs även 

följdfrågor efter respondentens svar (Repstad, 2007). En semistrukturerad intervjuguide är flexibel 

och öppnar upp för respondenten att prata fritt kring öppna frågor vilket ansågs viktigt i vår studie då 

vi vill undersöka upplevelser kring implementeringsprocessen av cirkulär ekonomi. En allt för 

strukturerad och detaljerad intervjuguide kan leda till att respondenten känner sig låst och blir 

kortfattad i sina svar (Repstad, 2007). En annan nackdel med en allt för strukturerad intervjuguide är 

att styrningen kan leda till att viktig information förbises då det inte finns utrymme för andra saker 
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att komma upp under intervjun än de ämnen som guiden innehåller. Det är viktigt att inte bli för låst i 

intervjuguiden och låta frågorna komma i olika ordning till följd av svaren (Trost, 2010). Med hänsyn 

till det Trost (2010) menar ställdes under våra intervjuer huvudfrågorna i intervjuguiden utefter den 

ordning respondenten berörde ämnena, medan följdfrågorna varierade beroende på respondentens 

svar. 

4.4 VAL AV PROJEKT  
Till vår studie har vi valt att studera projekt kopplade till cirkulär ekonomi som drivs av svenska 

kommuner. Det är viktigt att poängtera att ingen av kommunerna implementerar cirkulär ekonomi 

storskaligt i hela kommunen utan att delar av den cirkulära modellen implementeras genom olika 

kommunala projekt inom kommunerna. Projekten som har studerats är i sig inte 100 % cirkulära, då 

detta inte finns, utan berör cirkulär ekonomi på olika punkter. Anledningen till att det är intressant 

att undersöka kommunala projekt och deras koppling till cirkulär ekonomi är på grund av att en 

kommun når ut till fler aktörer och kan påverka och styra både företag och invånare.  En annan 

anledning är att kommuner har ett ansvar att jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor samt avfall och 

återvinning. Kommuner blir på så sätt en viktig aktör i miljö-och hållbarhetsarbetet sett i ett större 

perspektiv och har möjlighet att påverka lokalt och göra skillnad globalt. Att en kommun väljer att 

satsa på cirkulär ekonomi kan förutom att påverka både företag och invånare även göra kommunen 

och staden attraktiv. Urvalet gjordes genom att söka på kommuner och cirkulär ekonomi. Vårt 

sökresultat visade att fyra svenska kommuner arbetar med olika projekt som uttalat är kopplade till 

cirkulär ekonomi. Vi hade dock svårt att hitta information om ett av projekten i en av kommunerna 

på grund av att de var i en uppstartningsfas i sitt projekt och att arbetet med implementering av 

cirkulär ekonomi inte hade kommit igång, vilket gjorde att vi valde bort den kommunen. Vi valde 

därför ut de tre kommuner som kommit längst i sina projekt vilket resulterade i att projekt inom 

Ronneby, Växjö och Eskilstuna kommun valdes att studeras. Anledningen till att vi valde de 

kommuner som kommit längst i arbetet var på grund av att vi vill undersöka 

implementeringsprocessen och upplevelser kring att implementera cirkulär ekonomi, vilket vi ansåg 

var enklare att utvärdera för kommuner som kommit en bit in i sina projekt. Nedan följer en kort 

beskrivning av de studerade projekten för respektive kommun. 

4.4.1 Ronneby kommun 

2011 beslutade kommunstyrelsen att Ronneby kommun ska vara en internationellt erkänd innovativ 

motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle. 

Ronneby driver idag flera projekt kopplat till cirkulär ekonomi och cradle to cradle. 

4.4.1.1 Cefur 

I Ronneby finns Cefur, Centrum för forskning och utveckling i Ronneby.  Cefur startade 2011 och 

fokuserar på att sprida information om cradle to cradle genom bland annat ett showroom för 

miljövänliga och hälsosamma produkter. Flera av produkterna i utställningen är certifierade enligt 

kriterierna för cradle to cradle eller inspireras av cirkulära tankesätt. Utställningen består av 

blandade produkter med allt ifrån mattor, byggmaterial och möbler till kläder och skor. Showroomet 

fungerar som en plattform för kunskapsspridning kring hållbar utveckling och hållbara innovationer 

och riktar sig till skolor, företag, intresseorganisationer, föreningar och andra kommuner (Ronneby 

kommun 2015).  

4.4.1.2 Kilen 

Ronneby kommun ska även bygga stadsdelen Kilen som ska bli en hållbar stadsdel inspirerat av 

cradle to cradle-konceptet. En detaljplan håller på att tas fram och beräknas vara klar i slutet 2015. 
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Kilen är beläget i centrala Ronneby och var tidigare ett industriområde (Ronneby kommun 2014a). 

Visionen är att Kilen ska bli “Sveriges första stadsdel och mötesplats som lämnar ett positivt avtryck 

istället för bara ett mindre negativt”. Kilen ska byggas på ett sätt som förstärker den biologiska 

mångfalden i området. Genom förnyelsebara energikällor så som sol- vind- och vattenkraft ska 

området generera mer energi än vad det förbrukar. Vatten som lämnar Kilen-området ska vara 

renare än det som kommer in (Ronneby kommun 2014b).  

4.4.1.3 Hälsosamma förskolor 

Ronneby kommun bygger även Sveriges hälsosammaste förskolor. Backsippans förskola, som var den 

första cadle to cradle inspirerade förskolan stod färdig i Ronneby hösten 2011 (Ronneby kommun, 

2014c). De kriterier som förskolan uppfyller i enlighet med cradle to cradle är att den är byggd så att 

den är återvinningsbar och giftfri samt att den förutses med energi från solpaneler och bergvärme 

(Ronneby kommun, 2011). Värmen från kyl- och frysrum återvinns och genererar varmvatten. 

Byggmaterial, inredning och leksaker ska vara giftfria i så stor utsträckning som möjligt och 

ventilationen mäter luftkvaliteten och anpassar flödet efter behov, vilket gynnar en hälsosam 

inomhusmiljö. Det är dock svårt att hitta byggmaterial som är helt giftfritt och vissa material finns 

inte på marknaden, vilket försvårar arbetat med att bygga förskolan som 100 % cirkulär4. Kommunen 

planerar att bygga fler hälsosamma förskolor som är cradle to cradle inspirerade (Ronneby kommun, 

2014c).   

4.4.2 Eskilstuna kommun 

Eskilstuna kommun prioriterar en grön omställning och våren 2014 genomfördes en förstudie om hur 

cirkulär ekonomi kan implementeras i Eskilstuna kommun. Fokus i studien är kretsloppsparken 

ReTuna men även andra möjligheter kopplat till cirkulär ekonomi inom Eskilstuna kommun tas upp 

(Pledger & Fälth, 2014). 

4.4.2.1 ReTuna 

Eskilstuna kommun bygger ReTuna som består av två delar, en återbruksgalleria och en 

återvinningscentral, som beräknas vara färdigt juni 2015. Målet är att ReTuna ska bli ”ett centrum för 

kunskap, medvetenhet och förståelse inom återbruk, kretsloppstänkande och hållbarhet”. Syftet är 

också efter att skapa en attraktiv och levande handel av återvunna material. Konceptet bygger på att 

besökare lämnar av material för återbruk istället för att slänga det som avfall. Återvinningscentralen 

är därför dels en vanlig modern återvinningscentral, men det finns även möjlighet att lämna saker 

som det inte är något fel på eller som på något sätt kan återbrukas. Materialet förädlas sedan och 

används i gallerians verksamhet för försäljning. Exempel på material som kan lämnas är möbler, 

verktyg, kläder och andra föremål. Gallerian planeras innehålla verksamheter och organisationer som 

arbetar med produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan så som secondhand 

butiker av olika slag (Eskilstuna energi och miljö, 2015). Projektledaren i Eskilstuna betonar att 

ReTuna inte är fullt ut är en cirkulär ekonomi utan berör återbruk och upcycling av varor, men ser 

inte till varornas fulla livskedja5.  

4.4.3 Växjö kommun 

Växjö kommun som kallar sig för Europas grönaste stad vill förenkla återvinning och bygga en plats 

för återbruk som de kallar för Återbruksbyn.    

                                                           
4 Intervju med planarkitekt i Ronneby 17 mars 2015 
5 Intervju med projektledaren för ReTuna, Eskilstuna 20 mars 2015 
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4.4.3.1 Återbruksby 

Återbruksbyn syftar till att bli en mötesplats för affärsutveckling och återbruk. Konceptet för 

återbruksbyn är att besökare ska lämna produkter och material som kan tas till vara på istället för att 

slänga det som avfall. Exempel på produkter som kan lämnas är bland annat möbler, cyklar, vitvaror, 

byggmaterial och kläder.  Produkterna ska repareras och/eller omdesignas för att sedan säljas i 

butiker på området. Förutom en insamlingsstation kommer området även att innehålla verkstäder 

för elektronik, cykel, trä och textil samt flera butiker så som loppisar, secondhand, vintagebutiker och 

swap-torg. Tanken med återbruksbyn är att skapa ett center för företag, organisationer, kommuner 

och andra som vill jobba med cirkulär ekonomi (Växjö kommun, 2014a). Likt ReTuna är Återbruksbyn 

inte fullt ut en cirkulär ekonomi då det som kommer in inte är producerat med ett cirkulärt tänk, 

projektet berör cirkulär ekonomi genom att främja återbruk och upcykling av varor.  

4.5 VAL AV RESPONDENTER 
Dalen (2015) betonar betydelsen ett genomtänkt urval av respondenter i kvalitativ forskning. Till vår 

studie är det relevant att intervjua personer med överblick över projekten, detta för att vi är 

intresserad av projekten som helhet. För att ta redan på vilka personer på respektive kommun som 

ansågs mest relevanta att intervjua för vår studie läste vi först in oss på kommunernas projekt. Detta 

gav en överblick över projekten samt att vi hittade kontaktuppgifter till personer som var inblandade 

i projekten. Vi valde också att göra kartläggningssamtal där vi ringde upp en person på respektive 

kommun med koppling till projektet som kunde ge oss en bild av vilka personer som arbetar med 

projekten. Samtalen hjälpte oss att kartlägga personer som var inblandade i projektet samt vilken roll 

dessa har. Detta var till stor hjälp för att hitta våra respondenter och gav en bra överblick över 

projekten som helhet. Personerna vi valt att intervjua jobbar samtliga inom projekten och anses 

därför enligt författarna vara relevanta för studien. Respondenternas yrkesroller och benämning i 

analysavsnittet redovisas i tabellen nedan (se tabell 1).  

Tabell 1. 

Kommun Yrkesroll Benämning i analysen 

Ronneby Enhetschef på Cefur  
                               

Enhetschef Ronneby 

Ronneby Planarkitekt för Kilen  
                           

Planarkitekt Ronneby 

Eskilstuna Kommunstrateg inom klimat och 
miljö  

Kommunstrateg Eskilstuna 

Eskilstuna Projektledare för ReTuna  
                     

Projektledare Eskilstuna 

Växjö Projektledare för återbruksbyn  
                 

Projektledare Växjö 

 

4.6 BEARBETNING AV MATERIAL 
Samtliga intervjuer transkriberades för att enklare kunna hantera råmaterialet från intervjuerna. Att 

transkribera innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att transformera ett muntligt samtal till 

skriven text. Transkribering kan leda till tolkningsmässiga problem när det gäller förhållandet mellan 

ordagrann muntlig stil och skriftlig stil. En intervju är en levande social interaktion mellan människor 

där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är viktig tillgänglig information för de som deltar i 
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samtalet (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna information försvinner i utskriften och det är därför 

viktigt att notera omständigheter som påverkar innehållet i det som sägs till exempel skratt eller 

ironi. Intervjuerna skrevs ner ord för ord, stakningar och liknande som inte bedömdes påverkar 

innehållet skrevs inte ut vid transkriberingen. Skratt och långa pauser noterades dock för att inte 

missa en skämtsam stämning eller tecken på osäkerhet. Transkriberingen av intervjuerna skedde så 

fort som möjligt efter att intervjun genomförts för att enklare komma ihåg situationen och kunna ge 

en tydligare återgivning av det respondenterna uttalat (Dalen, 2015). 

4.7 ANALYS AV MATERIAL 
Efter att intervjuerna transkriberats påbörjades bearbetningen och organiseringen av det insamlade 

materialet. För att analysera det transkriberade materialet använde vi oss av en innehållsanalys där 

teman identifierades i materialet. Syftet med att identifiera teman är för att kunna organisera 

materialet och för att kunna förstå och tolka innehållet på en djupare nivå (Dalen, 2014). Då det 

enligt Trost (2010) är viktigt att kodaren är öppen för andra tolkningar av materialet än den som 

förfaller mest uppenbar. Samtliga transkriberingar lästes först igenom innan kodning efter teman 

påbörjades. Detta gav en överblick över vad tyngdpunkten i materialet låg samt en god överblick över 

materialet. Teman togs ut genom att identifiera likheter i materialet där vi kunde se samband för 

olika områden. Därefter kodades materialet in i teman. De teman som identifierades var barriärer, 

förutsättningar, drivkrafter, mål, ekonomi, miljöeffekter och framtidsutsikter. Kodningen utfördes för 

hand med färgpennor där varje tema fick en egen färg. Materialet delades upp mellan författarna 

och kodades individuellt av författarna. Därefter kontrollkodades materialet av den andra författaren 

för att säkerställa att tolkningen av våra teman och av det som sagts var lika. Då det enligt Dalen 

(2014) är viktigt att inte bara kategorisera materialet efter en viss typ vad uttalande, utan även skapa 

sig en förståelse för innehållet för att kunna tolka det som sägs på en djupare nivå, valde vi se över 

våra teman igen genom en ytterligare bearbetning av materialet. Nya strukturer och teman kunde då 

urskiljas i materialet vilket resulterade i en djupare analys av innehållet. Våra nya teman visar på 

viktiga ståndpunkter i materialet och skildrar även likheter mellan kommunerna på ett bättre sätt. De 

temas som identifierades var: resursomställning, hållbar tillväxt, från negativt till positivt, end-of-pipe 

lösningar, ligga i framkant, samt förutsättningar.  

4.8 ETISKA ASPEKTER 
Kvale och Brinkman (2009) poängterar vikten av att respondenterna informeras om vad deras 

deltagande i studien innebär. Innan varje intervju berättade vi därför vad vår studie syftar till och hur 

materialet från intervjuerna kommer att användas. Respondenternas deltagande var frivilligt och vi 

erbjöd konfidentialitet enligt vetenskapsrådets rekommendationer. Detta för att skydda 

intervjupersonerna från att privata uppgifter eller material sprid till obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2011.) Samtliga intervjuer spelades in i samtycke med respondenterna där vi även informerade att 

endast författarna kommer att ha tillgång till råmaterialet. I uppsatsen har vi valt att benämna 

respondenterna med yrkesroll och kommun och uteslöt att nämna respondenternas namn. Detta 

resulterar i en avidentifiering av personerna som deltagit men säkerställer inte anonymitet (Trost, 

2010), vilket alla respondenter fick information om.   
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4.9 METOD-DISKUSSION 
Inom forskning används begreppen reliabilitet och validitet som uttryck för kvaliteten på 

forskningens trovärdighet. Med reliabilitet menas pålitlighet och handlar om hur exakt och väl 

fungerande mätinstrumenten är och hur precis och pålitlig information man fått fram genom studien 

är (Repstad, 2007). En hög reliabilitet innebär att andra forskare eller författare ska kunna använda 

sig av samma material och nå samma slutsats. Idén med att få samma svar på en fråga som ställs vid 

olika tillfällen bygger på en förställning om att konstans ska råda och att respondenten är statisk i 

sina föreställningar, beteenden och åsikter (Trost, 2010). Vid intervjuer menar Trost (2010) att det 

blir svårare att prata om konstans i uttalanden då människan inte är statisk och ständigt skaffar sig 

nya erfarenheter och upplevelser som påverkar oss. Reliabiliteten är dock ändå viktigt att diskutera 

vid intervju som metod. För att öka reliabiliteten och reproducerbarheten i vår studie har vi noggrant 

beskrivit vår metod och hur vi gått till väga vid både materialinsamling och analys. Vidare valde vi att 

båda författarna deltog vid intervjuerna, för att på så vis säkerställa att en författare inte påverkar 

eller missuppfattar innehållet (Trost, 2010). Citat som används i analysen skickades till 

respondenterna på begäran och vid oklarheter i råmaterialet markerades det som var otydligt och 

skickades till respondenterna för förtydligande. På så vis ökar reliabiliteten och risken för 

missförstånd och feltolkning minskar. Vid kodningsprocessen kontrollkodades materialet av den 

andra författaren för att undvika att vi tolkar materialet och våra teman olika, vilket också ökar 

reliabiliteten. 

Validiteten mäter studiens giltighet och kan beskrivas som om studien mäter det som avses att 

mätas. Att nå en hög validitet handlar delvis om att välja en metod som är anpassad för det vi avser 

att mäta. Då vi vill undersöka upplevelser av att övergå mot en cirkulär ekonomi anser vi att 

kvalitativa intervjuer med tjänstemän på tre olika kommuner som arbetar med att implementera 

cirkulära tankesätt är en bra metod som ökar studiens validitet. Att våra intervjuer spelas in och att vi 

därmed kan gå tillbaka i materialet och få ut exakt vad som sades ökar också studiens validitet. Att 

finna likande tendenser i andra studier stärker också validiteten och tron på att resultaten är sanna 

(Ryen, 2004). I vår studie refererar vi därför till tidigare forskning för att öka validiteten. 

En av våra fem intervjuer skedde via telefon på grund av att vi av tidsbrist inte hade möjlighet att 

besöka alla tre kommunerna. Att en intervju hölls via telefon kan ha påverkat vårt resultat och 

studiens reliabilitet. Intervjuer som sker genom ett personligt möte ansikte mot ansikte skiljer sig 

något mot en telefonintervju. Vid en telefonintervju går man miste om icke-verbala budskap som 

kroppsspråk, miner och gester, vilket kompletterar den verbala informationen (Repstad, 2007). Detta 

kan ha påverkat vårt resultat då vi går miste om sådan information då endast den verbala 

kommunikationen framgår. Eventuellt kan detta öka risken för missförstånd. 

Antalet respondenter varierade mellan kommunerna då vi endast intervjuade en respondent i Växjö 

medan två respondenter per kommun intervjuades i Eskilstuna och Ronneby. Vår idé med att 

intervjua två personer per kommun var att vi ville ha fler perspektiv och större vidd på materialet. 

Således kan detta ha påverkat att vi fick mindre information och färre perspektiv från Växjö kommun. 

Detta är dock svårbedömt då information, perspektiv och vidd på material är svårt att mäta. 

Författarna är dock medvetna om att materialet från Växjö är mindre och att det kan påverka 

resultatet och studiens reliabilitet. Växjös svar är dock viktiga för vår studie då det tillför en bredd i 

det samlade materialet då fler perspektiv från ytterligare en kommun vävs in. 
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5 ANALYS 

I följande avsnitt redovisas resultatet från analysen utifrån de teman som identifierats i materialet. 

Vidare redovisas likheter mellan kommunerna utifrån respondenternas uttalanden. I början av 

analysavsnittet presenteras ett bredare perspektiv kring drivkrafter till att arbeta med cirkulär 

ekonomi för att sedan komma in på förutsättningar som krävs på en lokal nivå för arbetet av 

kommunernas projekt. 

5.1 RESURSOMSTÄLLNING 
Samtliga respondenter lyfter resursslöseri som en drivkraft till att vilja jobba cirkulärt och att det i 

dag generellt slängs mycket som oftast är helt fungerande vilket bidrar till ett stort slöseri av 

resurser. “Resursslöseri är ekonomiskt knäppt, att slänga bort helt fungerande saker“, säger 

projektledaren i Växjö. Kommunstrategen i Eskilstuna ser också ett problem kring att resurser bara 

slängs och säger “Det kan vara fina möbler från då folk bytt sitt vardagsrum som bara slängts för att 

det är bekvämast”. Projektledaren i Växjö menar att resursslöseriet på sikt kommer att leda till att 

ändliga resurser utarmas och ser det som en stark drivkraft till att ta tillvara på resursflöden på ett 

mer effektivt sätt. “Den kanske allra starkast drivkraften för det här är att vi har ändliga resurser som 

förr eller senare kommer minska i tillgång.” Kommunstrategen i Eskilstuna lyfter liknande tankar och 

menar att vi kommer tvingas bli mer resurseffektiva för att överleva framtiden. "Att det blir 

materialbrist har vi sett på många håll nu och att det har blivit mycket dyrare med råvaror”, säger 

kommunstrategen. Projektledaren i Eskilstuna poängterar en annan anledning till varför det är viktigt 

att inte förbruka jordens resurser vilket är att vi idag inte vet om det resurser vi utarmar kommer 

vara viktiga för framtida lösningar. Att säkra framtidens resurser blir därför viktigt vilket innebär att 

dagens resursflöden behöver förändras för att minska utarmningen. Förutom att ta tillvara på 

resurser ser respondenterna från Eskilstuna och Växjö även en minskad avfallsmängd som en 

drivkraft på lokal nivå, framför allt det som går till förbränning då Växjö Kommun och Eskilstuna 

kommun har detta som mål. ”Minska avfallsmängden som går till förbränning är ett viktigt mål”, 

säger kommunstrategen i Eskilstuna och projektledaren i Växjö poängterar också vikten av att minska 

avfallsmängderna.  

Vidare beskriver respondenterna från Växjö och Eskilstuna kommun att samhället behöver komma 

till en förändring och ändra nuvarande resursflöden och synen på resurser. “Helt plötsligt är ju 

materialet du tillverkar din produkt av slut och vad ska du göra då? Då är det bättre att du börjar 

sätta resurser i ett system där du får tillbaka hela tiden”, säger projektledaren i Eskilstuna och 

berättar vidare “vi kan inte ha massa linjära flöden, någonstans i den mänskliga historien så måste vi 

börja tänka i helt nya banor och cirkulär ekonomi är ett av dom mest praktiska sätten att göra det 

på”. Projektledaren i Växjö är inne på samma spår. “Jag tror vi måste gå åt det här hållet, med det 

cirkulära, ett mer resurseffektivt samhälle över huvud taget, vi kommer tvingas till det”, säger 

projektledaren i Växjö. 

Respondenterna menar dock att detta inte är en lätt utmaning, då det finns många krafter i 

samhället som verkar för att hålla kvar den linjära ekonomin vilket försvårar implementeringen av 

cirkulära tankesätt generellt. “Det är jättemånga saker som företag måste ställa om, samhället 

måste ställa om och jag som individ måste ställa om.”, säger projektledaren i Eskilstuna. 

Projektledaren menar också att det finns en för stor teknikoptimism och framtidstro, att när 
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nuvarande resurser tar slut så hittar vi bara en annan att ersätta den gamla med, vilket är ett 

problematiskt synsätt ”Vi har ju ett ansvar, där tror jag att det fattas mycket tankar, man ser bara sitt 

just nu”. Denna typ av framtidsoptimism och resurssyn gör att det blir svårt att känna ansvar för att 

jordens resurser inte ska förbrukas.  Projektledaren i Växjö kommun menar att vi lever i ett slit och 

släng samhälle där samhället vill att vi ska konsumera, vilket är problematiskt ur resurssynpunkt. 

Projektledaren menar att det hör ihop med problematiken att produkter är alldeles för billiga för att 

det ska vara lönsamt att reparera vilket leder till en ond cirkel där konsumtionen och avfallet ökar. 

5.2 OMSTÄLLNING MOT EN HÅLLBAR TILLVÄXT 
Respondenterna lyfter vikten att nå en hållbar tillväxt på en övergripande nivå i samhället. 

Enhetschefen i Ronneby menar att vi behöver skapa en hållbar tillväxt på ett smart sätt som inte 

stoppar utvecklingen. “Människor är ju generellt inte beredda att sluta, tillväxt är ju något vi är vana 

vid, något vi alltid haft”. Vidare beskriver enhetschefen att samhället är globaliserat och att det är 

något vi inte är beredda att backa ifrån. Därför behöver vi nå en smart, hållbar tillväxt som inte 

stoppar utvecklingen. En hållbar tillväxt är viktigt för framtiden, för våra barnbarn och det blir en 

drivkraft till att vilja förändra och jobba med dom här frågorna menar enhetschefen. Projektledaren i 

Eskilstuna beskriver att det är en barriär att många sitter fast i tanken om att den linjära ekonomin är 

enda sättet att få tillväxt. “Vi måste göra som vi alltid har gjort för det är det enda sättet att få 

tillväxt” Projektledaren i Växjö lyfter likande tankar och menar att tankesättet kring att den linjära 

ekonomin driver utvecklingen och tillväxten framåt är en bromsande faktor i omställningen till en 

cirkulär ekonomi.   

5.3 FRÅN NEGATIVT TILL POSITIVT 
Samtliga respondenter beskriver en problematik kring att miljö- och hållbarhetsfrågor generellt alltid 

har handlat om att minska, undvika och effektivisera. ”Mycket inom miljö är ofta ganska låst, det 

bygger oftast på att vi inte ska göra saker” Säger projektledaren i Eskilstuna. “Man har alltid pratat 

om att minska, att undvika, att minimera, det har alltid vart negativt. Vi ska vara negativa 

någonstans och då ska vi bli hållbara” säger enhetschefen i Ronneby.  

Respondenterna beskriver att en drivkraft i arbetet mot att bli mer cirkulära är att cirkulär ekonomi 

är positivt riktat eftersom principen bygger på att göra rätt från början istället för att begränsa något 

miljömässigt dåligt för att minska miljöpåverkan. Projektledaren i Eskilstuna menar att konceptet 

med att se till en helhetsbild och jobba för att göra någonting miljömässigt bra från början är viktigt 

och att detta tankesätt bidrar till att komma ifrån negativa begrepp som ofta dyker upp i 

miljösammanhang. Enhetschef i Ronneby beskriver liknande tankar och säger att ”Det var det 

positiva i cradle to cradle som liksom fick med oss”. Enhetschefen lyfter även vikten av att ställa 

frågan på rätt sätt och att komma ifrån dom negativa begreppen och ger två exempel på 

frågeformuleringar “ Hur designar vi saker så att dom går att ta isär? Hur använder vi material som 

går att återvinna på ett bra sätt?”. Enhetschefen poängterar att det inte handlar om hur vi minskar 

utsläppen av det som är dåligt, utan hur vi förändrar det dåliga till att istället blir bra. Ställs rätt fråga 

är det bara fantasin som begränsar möjligheterna och lösningarna, vilket är en tydlig drivkraft till att 

vilja jobba med cirkulär ekonomi.  
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5.4 KOMMA IFRÅN END-OF-PIPE LÖSNINGAR 
End-of-pipe lösningar är ett begrepp som beskriver en viss typ av lösningar där åtgärder sätts in i 

slutet av kedjan istället för att fokusera på orsaken till problemet i början av kedjan. Att fokus idag 

ofta ligger på fel ställe inom miljö- och hållbarhetsarbetet är något som respondenterna beskriver 

som problematiskt. Respondenterna från Ronneby lyfter flera perspektiv kring att fokus i 

miljöarbetet ligger fel. “Vi ägnar mer tid åt att fundera på var vi ska gräva ner soporna än hur vi kan 

återanvända dom, och det hänger ju ihop med att saker inte är byggda för att återanvändas.” säger 

enhetschefen i Ronneby. Vidare menar enhetschefen att miljö- och hållbarhetsfrågor inte ska handla 

om att minska och minimera, utan om att tänka hållbart redan från början av kedjan. ”Transporter är 

inget problem, problemet är att transporterna är dåliga” säger enhetschefen och menar att vi inte 

ska fokusera på att minska transporterna utan att vi istället ska fokusera på att göra transporterna 

bra. Enhetschefen poängterar att transporter behövs i en globaliserad värld och att minska på 

transporterna är därför ingen lösning på problemet som i grunden är de utsläpp som transporterna 

medför. Fokus behöver flyttas från slutet av kedjan och istället bör ett helhetsperspektiv tillämpas. 

Projektledaren i Eskilstuna lyfter liknande tankar kring att jobba med andra delar av kedjan och 

menar att det ofta är mycket fokus på att minimera avfallsmängderna i slutet av kedjan. Att jobba 

med återbruk av produkter är en viktig del för att minimera avfall, projektledaren menar dock att det 

även är viktigt att jobba uppströms i kedjan, till exempel med hur produkter designas och sätts 

samman från början för att underlätta sluthanteringen och återvinning av materia i slutet av kedjan. 

”Allting ska kunna plockas isär och återanvändas för att gå tillbaka in i industrin och bli en ny 

produkt” säger projektledaren. 

Respondenterna från Ronneby beskriver att det kan vara svårt att ändra tankesätt och att rikta 

åtgärderna mot att istället göra rätt från början. Enhetschefen i Ronneby beskriver att det är svårt att 

presentera ett nytt sätt att tänka och menar att det är svårast att påverka personer som jobbat med 

miljö- och hållbarhetsfrågor i ett tiotal år eftersom att dom tänker helt annorlunda. Enhetschefen 

menar att dom är fast i tänket med att minska, begränsa och effektivisera och att det är jättesvårt att 

få in ett nytt sätt att tänka som går emot tidigare arbetssätt. Vidare beskrivs en svårighet kring att 

komma ifrån de negativa begreppen då mycket av dagens miljöarbete är uppbyggt kring dessa. 

Exempelvis beskrivs det som en svårighet att dom lokala miljöplanerna och miljömålen är uppbyggda 

på principer som att minska och begränsa, det vill säga sådana åtgärder som kallas för end-of-pipe 

lösningar. Miljöplanerna och miljömålen är för kommuner svåra att ändra på vilket delvis låser 

möjligheten för andra typer av lösningar.  

5.5 LIGGA I FRAMKANT 
Att ligga i framkant inom cirkulär ekonomi beskrivs av respondenterna som en drivkraft till att 

implementera cirkulära tankesätt i kommunen. “Att vi är först i Sverige med att göra något sånt här 

är ju jättekul” säger planarkitekten i Ronneby. Projektledaren i Växjö menar också att viljan att vara 

med och utveckla är en drivkraft. Att bygga en hållbar plats lokalt som påverkar globalt. ”Vi vill vara 

med på framkant, vi vill inte göra business as usual, vi vill vara med och utveckla lösningar som ligger 

i framkant i utvecklingen” Säger projektledaren i Växjö som också menar att det är positivt för Växjö 

som kommun att utveckla nya lösningar. Planarkitekten i Ronneby lyfter likande tankar kring att 

cirkulär ekonomi kan bidra till att öka kommunens attraktionskraft och säger ”Det här är en väg 

framåt för Ronneby och genom att jobba såhär så kan vi göra bra saker för Ronneby som gör att vi 

syns utåt”. Enhetschefen i Ronneby beskriver att kommunen vill locka invånare som vill ha sina barn i 
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hälsosamma skolor och vara delaktiga i ett samhälle där frågor kopplat till cirkulär ekonomi är viktiga. 

Projektledaren i Eskilstuna poängterar också att cirkulär ekonomi kan bli en attraktionskraft och att 

en framåtanda inom dom här frågorna kan locka både företag och invånare till kommunen. 

5.5.1 Svårigheter med att ligga i framkant 

Respondenterna poängterar att det är en drivkraft att ligga i framkant inom cirkulär ekonomi, detta 

upplevs dock även som en svårighet. Respondenter från samtliga kommuner beskriver att det finns 

en svårighet i att ligga i framkant inom dom här frågorna och på grund av att begreppet och 

konceptet är nytt finns det ingen utvecklad strategi för hur kommuner kan implementera cirkulär 

ekonomi. Följden av att det inte finns någon färdig strategi för implementering av cirkulär ekonomi är 

att kommuner måste utveckla sin egen, menar projektledaren i Växjö. Vidare menar projektledaren 

att många kommuner är i en uppstartningsfas och att strategier håller på att utvecklas allt mer. ”Det 

är många som är och nosar på en strategi kring cirkulär ekonomi, men det är ingen som har en fullt 

klar”. Planarkitekten i Ronneby kommun beskriver en svårighet kring att andra aktörer, i detta fall 

byggföretag inte är vana att jobba på det här sättet vilket leder till att kommunen stöter på olika 

problem i byggskedet.  Vidare beskriver planarkitekten en svårighet kring materialval och att det i 

dagsläget inte går att uppnå 100 % cradle to cradle material för att det inte finns på marknaden.  

5.6 FÖRUTSÄTTNINGAR 
För att implementera cirkulär ekonomi i en kommun krävs vissa förutsättningar. I följande avsnitt 

presenteras viktiga förutsättningar som krävs för en omställning mot det cirkulära som identifierats 

utifrån empirin.  

5.6.1 Politiskt stöd 

En viktig förutsättning som lyfts av samtliga respondenter är vikten av politiskt stöd. Projektledaren i 

Eskilstuna menar att det inte hade kunnat bli något projekt utan politisk vilja och säger ” Här är det 

avgörande att man har en politisk vilja. Det har varit riktigt avgörande annars hade det inte blivit 

något. ”Projektledaren i Växjö menar att det är viktigt att få politiskt stöd eftersom kommunen är en 

politiskt driven organisation och att det är politiker beslutar om hur mycket finansiering som ska gå 

till olika projekt. På grund av detta blir det viktigt att kunna argumentera för varför projekt inom 

cirkulär ekonomi ska få finansierat stöd.  Planarkitekten i Ronneby menar att en förutsättning för att 

projektet ska fungera bra är fortsatt politiskt stöd vid majoritetsskiften då det bidrar till att 

upprätthålla ett jämnt driv i arbetet.  

5.6.1.1 EUs satsning 

Förutom stöd från politiker på kommunal nivå identifieras EUs arbete kring cirkulär ekonomi som en 

viktig förutsättning för arbetet med cirkulär ekonomi.  Att EU först gick ut med att det skulle ske 

satsningar på cirkulär ekonomi och senare ändrade sina prioriteringar beskrivs som ett nederlag av 

respondenterna.  Respondenter från Eskilstuna menar att EUs omprioriteringar har varit en barriär i 

arbetet med att bli mer cirkulära. Omprioriteringarna innebär att det kommer finnas mindre pengar 

för projekt inom cirkulär ekonomi vilket försvårar utvecklingen av fler projekt kopplade till cirkulär 

ekonomi. Projektledaren i Växjö beskriver också EUs ändrade prioriterar som ett nederlag och säger 

att ”horisonten mörknade något” då åtgärden inom cirkulär ekonomi inte länge är högt prioriterat i 

EU’s 2020 strategi. 
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5.6.2 Ekonomiska förutsättningar 

Projekt inom cirkulär ekonomi kräver finansiering, vilket är en förutsättning som samtliga 

respondenter tar upp. Ett viktigt finansieringsstöd som tas upp är bidrag från bland annat olika 

myndigheter samt från EU. Projektledaren i Växjö berättar att kommunen fått bidrag för att planera 

återbruksbyn och kommunstrategen i Eskilstuna tar upp att även ReTuna fått finansierat stöd för 

planeringsstadiet. Respondenterna från Ronneby upplever att ekonomin kan vara begränsande men 

att det då är viktigt att planera hur pengarna ska utnyttjas mer noggrant.  Planarkitekten i Ronneby 

menar att genom att planera med ett helhetstänk kan det bidra till en minskad totalkostnad och att 

det då kan vara motiverat att investera mer pengar i början,” Just det att man ser på hela 

tidsperspektivet och inte: Okej vi har en investeringsbudget här och en driftbudget här.” Att använda 

sig av ett helhetstänk öppnar på så sätt möjligheten att investera i projekt som är bra för framtiden. 

Att den här typen av satsning kan vara välinvesterade pengar över en längre tidsperiod är något som 

samtliga respondenter nämner.  

5.7 KUNSKAP 
Kunskap kring cirkulär ekonomi beskrivs som en viktig förutsättning för implementering och spridning 

av cirkulär ekonomi. Att det finns en kunskapsbrist är dock något som samtliga respondenter tar upp. 

Respondenterna förklarar att det finns en kunskapsbrist kring cirkulär ekonomi och att det är svårt 

att presentera ett nya tankesätt. Det beskrivs som en barriär att folk har svårt att acceptera nya saker 

och det tar tid att smälta och ändra tankesätt. Planarkitekten i Ronneby menar att det kan vara svårt 

för allmänheten att förstå vad cradle to cradle och cirkulär ekonomi är och vad det innebär. Vidare 

menar båda respondenterna i Ronneby att kunskapsbristen för med sig fördomar mot cirkulär 

ekonomi, framför allt att det är dyrt. ”Folk tror att det måste kosta mer för att vara miljövänligt” 

säger planarkitekten och enhetschefen säger ”Att det är dyrt är en vanlig fördom”.  Respondenterna 

från Eskilstuna kommun beskriver att den linjära ekonomins koncept bidrar till att folk blir skeptiska 

till att cirkulär ekonomi fungerar i praktiken “det finns en skepsis mot cirkulär ekonomi, man tror att 

det är en utopi. säger Projektledaren i Eskilstuna. 

Projektledaren i Eskilstuna beskriver att många inte har någon aning om vad cirkulär ekonomi är för 

någonting och att det krävs om en stor omställning i tankesätt. Tankesätt inom cirkulär ekonomi går 

ifrån tidigare tankesätt vilket gör att många blir skeptiska när cirkulär ekonomi introduceras. 

Kommunstrategen i Eskilstuna menar att det finns en kunskapsbrist hos både företag och 

allmänheten och att en svårighet är att begreppet och konceptet är svårförklarat. ”Begreppet cirkulär 

ekonomi är svårt, det är inget man förklarar på en kvart” säger kommunstrategen i Eskilstuna. 

Projektledaren i Växjö menar att diskussionen kring huruvida den linjära ekonomin driver 

utvecklingen och är den största motorn i tillväxten kommer vara en viktig dialog och företagen måste 

få kunskap kring vad de har att vinna med cirkulär ekonomi. Vidare menar projektledaren att det 

handlar om att sprida kunskap om cirkulär ekonomi och få företag att bli intresserade av konceptet 

och affärsmodellen. Projektledaren beskriver att det är en utmaning att få företag att ändra 

tankesätt och gå ifrån det linjära och istället prioritera och investera i cirkulär ekonomi. 

Respondenterna från Ronneby kommun beskriver likande utmaningar då många företag investerat 

pengar i det linjära systemet och att cirkulär ekonomi då kanske inte är prioriterat. ”Företag eller 

personer har investerat mycket pengar i det linjära systemet, det är en stor grej att ställa om” säger 

planarkitekten i Ronneby.  
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Kommunstrategen i Eskilstuna menar att för att cirkulär ekonomi ska få större genomslag i 

kommunen är det främst kunskap som är viktigt, där utbildning är en viktig del för att öka kunskapen. 

Vidare förklarar kommunstrategen att det finns planer på en föreläsningsserie på ReTuna som riktar 

sig till både näringsliv och allmänheten. Föreläsningarna ska fungera ett stöd för ReTuna och sprida 

innebörden med cirkulär ekonomi.  Planarkitekten i Ronneby menar att det är viktigt att vara interna 

ambassadörer för att sprida kunskapen vidare och för att arbetet ska upprätthållas och växa inom 

kommunen ”Det kan inte hänga på fem individer. För då är det någon som går i pension, någon som 

är mammaledig eller någon som byter jobb och helt plötsligt är hälften borta som hade denna 

jätteviktiga kunskap.” säger planarkitekten i Ronneby. 

5.7.1 Förespråkare 

En annan förutsättning som identifierats hos kommunerna är att det finns personer inom kommunen 

som tycker att cirkulär ekonomi är viktigt och driver arbetet framåt.  Planarkitekten i Ronneby menar 

att det är viktigt att det finns förespråkare för det här sättet att jobba, personer som driver frågorna 

inom kommunen som kan få andra att tänka om kring ekonomi. Kommunstrategen i Eskilstuna lyfter 

också att det är viktigt att det finns personer som driver arbetet och beskriver att tjänstemännen haft 

ett intresse av cirkulär ekonomi och drivit på arbetet, vilket är anledningen till att projektet blev av. 

Projektledaren i Eskilstuna menar att det behövs eldsjälar som brinner för det här, som lyfter dom 

här frågorna och inte ger sig. ”Någon måste ju komma på idén och driva den vidare och titta på 

möjligheter, försöka vara en positiv energisk kraft” säger projektledaren. Fyra av fem respondenter 

nämner Ellen MacArthur som en viktig frontfigur och att hon varit viktig i arbetet med att sprida 

cirkulär ekonomi. ”Hon har någon slags kraft i sig som gör att alla lyssnar” säger enhetschefen i 

Ronneby. Det är behövs således förespråkare både på lokal nivå och på mer en övergripande nivå. 

5.7.2 Samverkan och publicitet 

Samverkan aktörer emellan är en förutsättning som samtliga respondenter tar upp. Att sammanföra 

olika aktörer gällande frågor som berör cirkulära tankesätt kan bidra till en lyckad implementering av 

cirkulär ekonomi genom samarbete och kunskapsutbyte menar projektledaren i Växjö. Vidare menar 

projektledaren att för att flera aktörer ska kunna samverka är kommunikation en viktig aspekt, 

samtidigt som det även är en utmaning. “Att kunna kommunicera och få aktörer att samverka med 

varandra är viktigt, ingen kommer ju nånsin kunna göra alla dom här sakerna själv, och det är på 

något sätt den största utmaningen, för det är ju kämpigt”. Planarkitekten i Ronneby menar att 

samverkan med forskning och läroinstitutioner bidrar till utveckling av nya metoder och produkter 

inom cirkulär ekonomi. Samarbete är även viktigt då företag exempelvis kan samarbeta kring 

materialströmmar menar Enhetschefen i Ronneby. Vidare påpekar enhetschefen att samverkan 

kommuner emellan hade kunnat vara bättre och syftar på att en kommun i närheten gör ett likande 

projekt som cradle to cradle förskolan som Ronneby kommun har byggt men att kommunen inte har 

bett om någon hjälp. Enhetschefen menar att samarbete är något som borde utnyttjas mer då ett 

utbyte kring erfarenheter och kunskap kan underlätta implementeringsprocessen.  Projektledaren i 

Eskilstuna menar att en plattform som sammanför näringsliv, kommun och högskola skulle vara ett 

verktyg som bidrar till både ett kunskapsutbyte mellan olika aktörer samt spridning och utveckling av 

cirkulär ekonomi. 

Planarkitekten i Ronneby beskriver hur publicitet bidrar positivt till att stärka arbetet med att jobba 

cirkulärt.  Exempelvis genom att förskolan Backsippan som byggts enligt cradle to cradle fått mycket 

publicitet. Publiciteten bidrog till en stolthet för kommunen och för de föräldrar som har sina barn på 
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förskolan. Detta kan således bidra till att kommuninvånarna vid nästa byggskede av en förskola 

börjar ställa högre krav på byggandet för att de vill ha en förskola som Backsippan. På så vis kan 

kommuninvånarna påverka kommunen till att fortsätta satsa på det cirkulära arbetet menar 

planarkitekten. Kommunstrategen i Eskilstuna menar också att publicitet och marknadsföring är en 

viktig del för att öka intresset för cirkulär ekonomi hos kommuninvånare. Vidare poängterar 

kommunstrategen att marknadsföring kan bidra till en mer positiv jargong kring återbruk vilket ökar 

intresset för att besöka ReTuna.  Enhetschefen i Ronneby lyfter också vikten av publicitet och menar 

att lokalpressen är ett bra verktyg för att uppmärksamma kommunens arbete till kommuninvånare. 

Projektledaren i Växjö lyfter likande tankar kring spridning av information och menar också att media 

är ett bra verktyg. 

5.7.3 Goda exempel 

En förutsättning som lyfts av samtliga respondenter är att det finns goda exempel där cirkulär 

ekonomi implementerats framgångsrikt. För att cirkulär ekonomi ska få större genomslag inom 

samtliga kommuner är goda exempel något som fyra respondenter tar upp. Enhetschefen i Ronneby 

säger ” det behövs någon lokalt som etablerar en sån modell och som blir framgångsrik med den”. 

Enhetschefen menar att Backsippan är ett bra exempel då totalkostnaden för förskolan blev tio 

procent billigare än en vanlig jämförbar förskola vilket spräcker hål på fördomar kring att cirkulär 

ekonomi ska vara dyrare. Gällande vad som kan leda till att cirkulär ekonomi får större genomslag i 

Ronneby kommun svarar planarkitekten ”Goda exempel. Jag tror väldigt mycket på det.”  Vidare 

hoppas planarkitekten i Ronneby att aktörer med en lokal förankring kommer fram och visar att det 

är en förnuftig affärsmodell. Projektledaren i Eskilstuna påpekar att de goda exemplen är viktiga för 

att fler företag ska vilja ändra på sig. ”Dom måste få se dom goda exemplen, det måste komma fram 

mer sånt”, menar projektledare Eskilstuna.    

Kommunstrategen i Eskilstuna förklarar att de föreläsningsserier som planeras hållas kring cirkulär 

ekonomi, har syftet att visa goda exempel från andra platser i världen för att fler från näringslivet ska 

få intresse för det.  ”Näringslivet är väldigt mycket inriktade på affärer, dom måste ju tjäna pengar 

och då vill dom ha goda exempel och se att det här har andra redan gjort.” – Kommunstrateg i 

Eskilstuna.  

6 DISKUSSION 

6.1 RESURSOMSTÄLLNING 
Analysen visar att resursslöseri är en tydlig drivkraft för kommunerna att börja arbeta mer cirkulärt. 

Respondenterna poängterar att ett slöseri av resurser på sikt kommer leda till utarmning av jordens 

resurser och att dagens resursflöden därför behöver omstruktureras.  De poängterar även att en 

övergång mot cirkulär ekonomi kräver ett förändrat synsätt på resurser. Respondenternas 

resonemang kring resurser tyder på att de anser att samhället vi lever i idag är ohållbart, på grund av 

att systemets strukturer leder till att resurserna förbrukas som om de vore oändliga. Garner & 

Sampet, (1999) menar att det krävs nytt tankesätt för att hindra den industriella ekonomins skada på 

naturen. Utifrån respondenternas sätt att resonera om resurser, som även är i linje med cirkulär 

ekonomi, ser vi ett alternativ tankesätt som främjar en resursomställning som även kan leda till 

bevarande av naturen.   
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Schulte (2013) lyfter att trots att företags initiativ gällande samhällsansvar (CSR) och 

hållbarhetsdokumentering fått ökad spridning, är den linjära affärsmodellen fortfarande trygg. 

Vidare menar Schulte att en övergång från hur affärer idag ser ut, till att gå mot en cirkulär strategi 

inte kommer bli lätt, då vissa intressenter med särintressen kan förlora på det. De principer som den 

cirkulära affärsmodellen bygger på kommer ta lång tid till att normaliseras. Schule menar dock att 

det är möjligt att dessa principer stegvis kommer antas av en minoritet av befintliga företag, som kan 

leda till en evolution för en ny affärsmodell.  Det Schule menar kopplar vi till kommunprojekten vi 

studerat.  Projekten är inte fullt ut cirkulära men delar av cirkulär ekonomins principer är etablerade. 

Projekten berör dock vissa aspekter av cirkulär ekonomi och normaliserar på så vis andra strategier 

än dagens vanliga affärsmodeller och öppnar vägar för en stegvis omställning. Om projekten i 

framtiden visar sig vara framgångsrika kan det leda till att fler börjar tänka i andra banor än den 

linjära affärsmodellen. Botkin och Keller (2010) menar att de ökande kostnaderna för råmaterial, 

energi, transport och mark leder till att det blir ekonomiskt rimligt att börja återanvända och 

återvinna mer material.  Bonciu, (2014) lyfter att det just nu sker en gradvis omvandling inom 

affärsrörelsen mot en cirkulär ekonomi eftersom fler företag börjat inse att den linjära ekonomin gör 

dem sårbara och lyfter två punkter som leder till sårbarhet. Det första är att prisökningen är 

associerad med sårbarheten i utbudet av råvaror och energi och det andra är hotet gällande 

utmattning av flera konventionella resurser ihop med klimatförändringar och de konsekvenser 

förändringarna för med sig (Bonciu, 2014). Med hänsyn till att kommunernas projekt både berör 

företag, invånare och kan stärka kommunens attraktivitet, kan projekten ses som en del i den 

omvandling inom affärsrörelsen som Bonicu pekar på. Projekten kan även vara en stärkande faktor 

till att fler organisationer vågar satsa på resursfrämjande affärsrörelser.  

Att övergå från det rådande linjära systemet som dominerar är något som respondenterna upplever 

som svårt då det finns krafter som verkar för att hålla kvar samhällets rådande strukturer. En 

anledning till att det är svårt att implementera cirkulär ekonomi kan vara att samhället domineras av 

en linjär struktur. Att gå emot dominerande strukturer kan möta motstridigheter (Shafer, 2006). Ett 

exempel som lyfts är att det är svårt att bygga en förskola enligt nya principer då materialet som 

efterfrågas inte finns på marknaden. Schulte (2013) menar att aktörer som kan komma att påverkas 

av den cirkulära affärsmodellen komma att försöka förklara varför en sådan affärsmodell inte är 

genomförbar, vilket vi även ser som ett möjligt hinder för etableringen av cirkulär ekonomi.  

6.2 HÅLLBAR TILLVÄXT FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 
I analysen lyfter respondenterna att vi behöver nå en hållbar tillväxt på grund av att ändliga resurser 

håller på att ta slut som ett resultat av dagens linjära resursflöden. Respondenterna resonerar om att 

skapa tillväxt på ett smart sätt som inte hindrar utvecklingen då tillväxt nämns som något vi 

människor är vana vid och inget vi är beredda att gå ifrån. Inom den cirkulära modellen är det i teorin 

möjligt att ha en fortsatt tillväxt i framtiden genom att istället för eko-optimerade lösningar använda 

sig av eko-effektiva lösningar som genererar en cradle to crade-metabolism. Denna metabolism 

upprätthåller materialens status som resurser genom en synergisk relation mellan ekologiska och 

ekonomiska system (Ellen MacArthur foundation, 2013a). Cirkulär ekonomi kan därför anses vara en 

strategi som åtminstone i teorin beskriver en hållbar tillväxt. Då cirkulär ekonomi innebär förändrade 

resursflöden där resurser sätts i ett kretsloppssystem är det tydligt att det finns mycket att vinna på 

konceptet resursmässigt och att implementering av detta system kan vara en strategi mot en hållbar 

utveckling.  Kallundborg exemplet visar på att ett sammarbete och cirkulation kring resurser inom 

industrier både är möjligt och kan leda till ekonomiska vinster. Eftersom cirkulär ekonomi främjar så 

korta cirkulationskedjor som möjligt, kan det innebära att en implementering på lokalnivå lättare kan 

utföras jämfört med en implementering på en större skala. Vilket är något som bör tas hänsyn till vid 
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en implementering av en cirkulär ekonomi. Hur en hel kommun ska övergå mot att bli cirkulär kan i 

vissa avseenden bli svårjämfört med ett projekt inom kommunen med hänsyn till 

storleksförhållandet där inblandade aktörer och resursflöden kan vara en punkt som skiljer sig åt. Det 

är även svårt att göra ett uttalande om hur en svensk kommun kan övergå till att bli cirkulär på grund 

av brist på tidigare forskning inom kommuner som liknar svenska kommuner.  

6.3 FRÅN NEGATIVT TILL POSITIVT TÄNKANDE 
Utifrån respondenternas svar finns det tecken på att det krävs en förändring gällande hur miljöfrågan 

diskuteras. Respondenterna menar att de begrepp som används för att lösa miljöproblemen är 

negativa samt att de åtgärder som sätts för miljöproblemen sätts på fel ställen. Miljöfrågan upplevs 

av respondenterna diskuteras med en negativ klang då begrepp som begränsa, minska och reducera 

används. Begreppen upplevs som negativa och låsta eftersom de indikerar att vi aldrig kommer bli 

bra, då utsläppen inte kommer försvinna utan endast kommer släppas ut i en långsammare takt. Vi 

ser, utifrån respondenternas svar och Braungart och McDonough (2002), resonemang kring en 

strävan efter att lösningar ska övergå från att vara eko-optimerade till att bli och eko-effektiva och en 

koppling till att de förekommande åtgärderna för miljöproblemens lösningar har börjat ifrågasättas.  

Vidare kan det kopplas till den problematik som respondenterna upplever gällande att många 

lösningar för miljöproblemen idag ligger i slutet av kedjan, så kallade end-of-pipe-lösningar, och inte i 

början av kedjan. Respondenterna tar upp att fokus på hur miljöproblemen ska lösas sätts i slutet av 

kedjan som resultat av att begränsande begrepp används. Braungart och McDonough (2002) tar upp 

att termer som minska, återanvända och återvinna måste gå från att syfta till att förbättra det redan 

dåliga till att istället syfta till att göra det dåliga bra från början. Det är här cirkulär ekonomi kommer 

in i bilden med ett helhetskoncept för hur hanteringen av miljöproblematiken bör behandlas och 

ändras från att lägga krut på eko-optimering till att bli eko-effektivt.  Att lösningarna sätts i slutet av 

kedjan och att det har börjat ifrågasattas av allt fler kan tyda på att miljöfrågan håller på att övergå 

till en insikt där lösningarna för miljöproblemen inte ska vara begränsande.  För att en kommun ska 

övergå mot en cirkulär ekonomi är det därför viktigt att ändra på det begränsande tankesättet för 

hur miljöproblemen ska åtgärdas, där eko-effektiva lösningar för miljöproblemens hantering är en 

viktig förutsättning. 

6.4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Hittills har rådande strukturer i samhället problematiserats och diskuterats på en övergripande nivå 

där fokus har legat på hur dessa strukturer påverkar en övergång mot cirkulär ekonomi. I detta stycke 

diskuteras de förutsättningar som identifierades i analysen för ett arbete med cirkulär ekonomi ska 

vara möjlig på kommunal nivå. 

6.4.1 Politik och ekonomi 

För att kommuner ska kunna driva projekt inom cirkulär ekonomi är politiska beslut en viktig 

förutsättning på lokal nivå då samtliga respondenter lyfter vikten av politiskt stöd. Politiskt stöd är en 

viktig förutsättning för att få ekonomiska medel och på så sätt är det avgörande att politikerna är för 

sådana projekt. Biwei et.al (2013) lyfter vikten av att det måste skapas en god atmosfär som gynnar 

det cirkulära och att det behövs beslut högre upp ifrån för att nå det. Politiker på lokal nivå kan vara 

en viktig faktor för att skapa en sådan atmosfär som Biwei et.al (2013) beskriver. Internationellt sett 

har EU en viktig roll när det kommer till att arbeta för att främja cirkulär ekonomi (Bonciu, 2014) men 

det krävs insatser även på nationell och lokal nivå (European commission, 2014). Insatser på lokal 

nivå kan exempelvis vara att kommuner sätter upp mål och planer som främjar arbete inom cirkulär 
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ekonomi. Kommuninvånare kan också vara med och påverka kommunens arbete lokalt då det är 

invånarna som väljer politiker inom kommunen. En ökad kunskap och spridning av det cirkulära 

konceptet bland politiker och beslutsfattare på lokal nivå skulle kunna bidra till att konceptet får 

större genomslag inom kommuner.  

6.4.2 Kunskap 

Kunskap kring cirkulär ekonomi lyfts i analysen som en viktig förutsättning för implementering och 

spridning av cirkulär ekonomi. Att det finns en kunskapsbrist är dock något som samtliga 

respondenter lyfter. Tidigare studier inom cirkulär ekonomi lyfter också att det råder en 

kunskapsbrist kring konceptet, vilket bromsar en spridning och implementering av konceptet (Biwei 

et. al 2013; Preston 2012).  Vår analys visar att det behövs en ökad kunskap både internt inom 

kommunen men även bland företag och allmänhet för att cirkulär ekonomi ska få spridning.  

Genom att höja kunskapen dels om varför rådande strukturer måste förändras men också kring vad 

det finns att vinna med den cirkulära modellen både på kommunal och global nivå kan konceptet få 

vidare spridning och större acceptans. Respondenterna lyfter vikten av goda exempel och menar att 

fler företag kommer att nappa på konceptet när det visar sig att det funkar bra och att det finns en 

marknad för cirkulära produkter, vilket även Bonciu (2014) lyfter.  Att kommuner väljer att satsa på 

cirkulär ekonomi kan också hjälpa till med spridningen och höja kunskapen kring konceptet både till 

invånare, företag och andra kommuner.  

6.4.3 Samverkan  

Samverkan beskrivs i analysen som en viktig förutsättning för en framgångsrik implementering av 

projekt inom cirkulär ekonomi i en kommun. Respondenterna lyfter att samverkan mellan 

lärarintuitioner, företag och kommun kan bidra till utveckling och spridning av cirkulär ekonomi. 

Preston (2014) beskriver samverkan som en viktig del för ett framgångsrikt arbete och att det krävs 

nätverk mellan olika aktörer för en effektiv implementering, vilket respondenterna även lyfter som 

viktigt. Samverkan och kunskapsutbyte kommuner emellan är dock inget som lyfts av 

respondenterna och då analysen visar att respondenterna upplever att det är svårt att ligga i 

framkant med att implementera cirkulära tänkesätt hade ett samarbete kommuner emellan kunnat 

underlätta arbetet, vilket Preston (2014) och Bonciu (2014) menar att ett sammarbete kan bidra till.  

Ett samarbete mellan kommuner som jobbar med olika typer av projekt inom cirkulär ekonomi kan 

genom utbyte av kunskap och erfarenheter dels bidra till att implementeringsprocessen blir enklare 

då det finns en färdig strategi för hur implementeringen kan gå till, men också utbyte av vad som gått 

bra och mindre bra, vilket kan utveckla nya metoder och strategier för hur kommuner kan 

implementera cirkulär ekonomi. 

6.4.4 Goda exempel  

Analysen visar att goda exempel är en viktig förutsättning för att cirkulär ekonomi ska kunna 

implementeras och spridas både på både lokal nivå men även på en övergripande samhällsnivå. 

Respondenterna menar att goda exempel som visar på att cirkulär ekonomi är ett framgångsrikt 

koncept bidrar till att cirkulär ekonomi sprids och att fler vågar satsa på konceptet. Bonciu (2014) 

menar också att föregångare och de exempel som finns idag som visar på modellens effektivitet 

sprider konceptet och ökar kunskapen kring begreppet. Det finns idag få exempel på kommuner som 

jobba med projekt inom cirkulär ekonomi vilket respondenterna lyfter som en svårigheter i arbetet 

med sina projekt då det inte finns någon strategi för hur kommunen kan gå till väga. De studerade 

projekten för denna studie kan därför vara framtida exempel som skulle kunna leda till att fler 
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svenska kommuner får upp ögonen för cirkulär ekonomi. De kan även bidra till att cirkulär ekonomi 

får en större spridning inom själva kommunerna, där ett exempel är Cradle to cradle -förskolan i 

Ronneby som lett till en ökad efterfråga på fler sådana förskolor inom kommunen. 

7 SLUTSATSER 

En tydligt drivkrafterna för kommunerna att arbeta med cirkulär ekonomi är att jordens resurser 

håller på att utarmas och att en omställning från dagens linjära resursflöden är nödvändig för att nå 

ett gott hållbarhetsarbetet. Minskade avfallsmängder och att cirkulär ekonomi är nytänkande när det 

kommer till att se lösningar för dagens miljöproblem är andra drivkrafter som identifierats. Ett arbete 

mot en cirkulär ekonomi i kommunala projekt kräver finansiering vilket leder till att politiskt stöd är 

en viktig förutsättning. För att fler ska börja ställa om mot en cirkulär ekonomi är goda exempel en 

viktig förutsättning för konceptets spridning. Vidare är samverkan kring information och 

problemlösning en annan viktig förutsättning som underlättar övergången. Publicitet är viktigt då det 

leder till kunskapsspridning som är en annan viktigt faktor för utbredningen av cirkulär ekonomi. För 

ett kommunalt arbete med en cirkulär ekonomi är det viktigt att komma från begränsande begrepp 

för miljöproblemens hantering och lösningar och istället övergå till att bli eko-effektiva. En annan 

anledning till att en implementering av cirkulär ekonomi kan upplevas svår kan bero på den linjära 

strukturen som dominerar i samhället. 
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9 BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Vi vill börja med att fråga om det är okej att vi spelar in intervjun? Det är bara för vår egen skull för 

att vi ska kunna använda materialet bättre och det är bara vi som kommer att lyssna på det. 

Vi tänkte kort berätta lite om vår studie innan vi kommer in på våra frågor. Som vi nämnt skriver vi 

vår C-uppsats om cirkulär ekonomi där vi vill undersöka kommuner som driver projekt kopplat till 

cirkulär ekonomi. Vår studie bygger på intervjuer från tre olika kommuner där vi vill undersöka dels 

vilka initiativ som finns inom kommunen till att starta projekt inom cirkulär ekonomi, samt identifiera 

svårigheter och möjligheter vid övergång från ett linjärt system till ett cirkulärt. 

Cirkulär ekonomi är ett brett begrepp och vi är intresserade av hur ni tänker kring begreppet och hur 

det är kopplat till ert projekt. 

Då kör vi igång själva intervjun. 

Bakgrund 

1. Vad är din yrkesroll och vad har du för roll i projektet? 

2. Kan du kort beskriva projektet i sin helhet? 

3. Hur länge har projektet pågått? 

- Hur har projektet utvecklats sen det startade? 

4. På vilket sätt är projektet kopplat till cirkulär ekonomi? 

Syfte och drivkrafter 

5. Vad är målet/syftet med projektet? 

- Vilka vill projektet nå ut till? vilka vill projektet påverka? på vilket sätt jobbar ni med 

det? 

6. Vilka är drivkrafterna bakom projektet? 

- Finns det fler exempel? 

7. Hur väcktes idéen med projekt kopplat cirkulär ekonomi? 

- På vilket sätt är cirkulär ekonomi intressant för en kommun? 

- Finns det någon som drivit på det extra mycket? Hur? på vilket sätt? varför har det 

varit viktigt? 

8. Vad påverkar möjligheten att kunna driva ett sådant projekt? 

- Finns det något mer som påverkar? 

- Hur viktigt är det med politiskt stöd? 
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9. Idag präglas samhället av ett linjärt system. Hur har det påverkat er i övergången mot det 

cirkulära? 

- Upplever du att det generellt finns ett motstånd mot det cirkulära synsättet? 

- Finns det faktorer som försvårar implementeringen av ert projekt? 

- Finns det fler exempel på faktorer som försvårar? 

Miljö 

10. Vad har miljön för betydelse i ert projekt? 

11. Vilka är de miljömässiga effekterna med projektet? 

- Finns det några fördelar/nackdelar? 

- Kommer miljöeffekterna vara mätbara? på vilket sätt? 

 

Ekonomiska förutsättningar 

12. Hur finansieras projektet? 

- Är finansiering ett problem? på vilket sätt? 

- Finns det medel att söka? 

- Krävs det att man söker medel för att kunna genomföra ett sådant projekt? 

13. Vilka ekonomiska effekter medför projektet? 

- Finns det några ekonomiska fördelar/nackdelar? 

- Hur tror du att den ekonomiska prognosen ser ut över en längre tidsperiod? 

Framtid 

14. Vad tror du krävs för att cirkulär ekonomi ska få större genomslag i hela kommunen? 

15. Hur tror du projektet ser ut om 5 år?  

- Hur långt har ni kommit då?  

- Hur ser framtidsplanerna ut? 

 

Vi undrar om det är okej att vi använder oss av din yrkesroll i uppsatsen eller om du vill vara helt 

anonym? 

Är det okej att vi hör av oss om det uppstår några oklarheter, om något är otydligt eller om vi undrar 

något mer? 

Tack så jättemycket för att du ställt upp 

 


