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Bakgrund: Under senare år har cirkulär ekonomi fått allt större uppmärksamhet som ett 

lovande koncept för att öka den globala hållbarheten och motverka resursbrist. På 

organisationsnivå handlar arbete mot en cirkulär ekonomi, cirkulärt arbete, om att följa nya 

principer för att bedriva hållbarhetsarbete och en möjlighet att förena detta med ekonomiska 

fördelar. Cirkulärt arbete kan därför förväntas skilja mellan offentliga och privata 

organisationer. Konceptet innebär också att nya mål formuleras och nya strategier används för 

att nå dessa, varför den formella ekonomistyrningen kan komma att behöva anpassas till det 

cirkulära arbetet.  

Syfte: Syftet med denna studie är att förklara hur offentliga respektive privata organisationer 

kan arbeta cirkulärt samt hur och varför formell ekonomistyrning anpassas till cirkulärt arbete. 

Detta för att bidra med kunskap till organisationer som vill utveckla en mer cirkulär verksamhet 

samt för att göra ett teoretiskt bidrag till forskningen om cirkulär ekonomi i organisationer och 

formell ekonomistyrning i cirkulärt arbete. 

Metod: Studiens metod är en tvåfallsstudie i en offentlig respektive en privat organisation. 

Slutsatser: Studiens slutsatser är att cirkulärt arbete i offentliga organisationer riktas mycket 

mot utveckling av cirkulär ekonomi i samhället samt att privata organisationer försöker förena 

hållbarhetsansvar med ekonomiska fördelar genom att utnyttja resurser i högre utsträckning 

samt förbereda sig inför ett samhälle som stödjer cirkulär ekonomi. Det cirkulära arbetet kan 

också skilja på grund av organisationens förutsättningar. Den formella ekonomistyrningen 

anpassas främst genom man försöker påverka medarbetare till att engagera sig i cirkulärt 

arbete. Vidare krävs tydligare planering samt nya mått för att driva och utvärdera det cirkulära 

arbetet. Planering och beslutsfattande kräver också en ökad detaljnivå och ett längre 

tidsperspektiv i styrning mot cirkulärt arbete. 

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, Cradle to Cradle, hållbarhet, resursbrist, ekonomistyrning, 

formell ekonomistyrning. 
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Background: In recent years, circular economy has gained increased attention as a promising 

concept for global sustainability and solution for resource scarcity. Moving towards a circular 

economy in organizations is about following new principles for increased sustainability which 

can lead to economic benefits. The work towards a more circular organization may differ 

between public and private organizations. The concept also leads to new goals and strategies, 

which may lead to a need for the formal management accounting and control to be adapted in 

organizations that adopt the concept.  

Purpose: The purpose of this thesis is to explain how public and private organizations can 

work towards a circular economy and how and why formal management accounting and control 

is adapted to this work. This can lead to a contribution of knowledge for organizations that 

want to adopt the concept and a theoretical contribution about circular economy in 

organizations and formal management accounting and control.  

Method: The method is a case study in two cases: one public and one private organization. 

Conclusions: The conclusions of this study are that public organizations aim for a development 

of circular economy on a societal level and private organizations try to accommodate social 

responsibilities with economic benefits by increasing recourse utility and prepare for a society 

where circular activities are supported. Preconditions in organizations determines what circular 

activities are possible. The formal management accounting and control has been adapted 

mainly in cultural controls to engage co-workers. Clear goals and measures are developed to 

drive and evaluate the circular work. Planning and decision-making are also more detailed and 

have longer time perspectives.  

Keywords: Circular economy, Cradle to Cradle, resource scarcity, sustainability, management 

accounting, management control, formal management accounting and control. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet presenteras en bakgrund som behandlar konceptet cirkulär ekonomi. 

Vidare förs en problemdiskussion som leder fram till studiens forskningsfrågor och syfte. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition. 

 

 

Under senare år har cirkulär ekonomi fått allt mer uppmärksamhet över hela världen 

(Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016; Korse et al., 2016; Sauvé, Bernard & Sloan, 2016) som 

ett lovande koncept för att effektivisera resursutnyttjandet (Korse et al., 2016) och öka den 

globala hållbarheten (Bocken et al., 2016; George, Lin & Chen, 2015). Cirkulär ekonomi 

kan beskrivas som ett koncept vars principer syftar till att skapa ett samhälle där inget avfall 

existerar. Hittills har cirkulär ekonomi främst diskuterats på samhällsnivå och inom 

miljövetenskapliga ämnen, som miljöpåverkan och resursbrist (se Lieder & Rashid, 2015). 

Under senare tid har offentliga och privata organisationer i Sverige sett miljömässiga och 

ekonomiska fördelar med konceptet och antagit cirkulära principer på organisationsnivå. 

Kunskapen om hur organisationer kan arbeta enligt cirkulära principer samt på vilket sätt 

organisationen styrs mot cirkulära mål är dock bristande. 

 

1.1 Bakgrund 

Massproduktion och snabb industriell tillväxt har lett till att ökad avfallsmängd, nedgrävning 

av avfall och miljöutsläpp har kommit att bli allvarliga miljöproblem (Lieder & Rashid, 

2015). Stor befolkningstillväxt har samtidigt lett till en ökande efterfrågan på begränsade, 

naturliga resurser och Sverige är ett av de många länder som idag överkonsumerar jordens 

resurser (WWF, 2016). Successivt har stater över hela världen utvecklat återtillverknings- 

och återvinningsprogram som åtgärd för dessa problem (Lieder & Rashid, 2015) och företag 

ställs inför ökade krav på hållbarhetsarbete. I Kina blev konceptet cirkulär ekonomi år 2009 

accepterat av staten som en god strategi för hållbar utveckling (se Geng et al., 2012; Su et 

al., 2013; Yuan, Bi & Yuichi, 2006) och under 2014 utvecklade även Europeiska 

Kommissionen, EC, en plan för hur länder inom EU ska gå över till en cirkulär ekonomi. 

Planen innebär bland annat att öka återvinning, minska svinn av värdefullt material, 

eliminera avfall samt reducera växthusgaser och miljöpåverkan (EC, 2016). År 2016 tog 

även den svenska regeringen ett beslut om att stärka förutsättningarna för utvecklingen av 
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cirkulär ekonomi i Sverige (Näringsdepartementet, 2016) och ett växande antal 

organisationer utvecklar sin verksamhet efter cirkulära principer (se EASAC, 2016; 

Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016; George, Lin & Chen, 2015; Korse et al., 2016; Sauvé, 

Bernard & Sloan, 2016).  

 

Det finns ingen allmänt accepterad definition för cirkulär ekonomi (Korse et al., 2016) men 

gemensamt för många definitioner är tanken om att alla resurser i en cirkulär ekonomi flödar 

i slutna kretslopp, utan att resurser kastas bort eller tappar värde (se EC, 2016; Ellen 

MacArthur Foundation; 2015; Geng & Doberstein, 2008; Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 

2016; Yuan, Bi & Yuichi, 2006). Cirkulär ekonomi karaktäriseras, snarare än definieras, av 

en återskapande och återbildande design med strävan efter att så länge som möjligt behålla 

det högsta utnyttjandet och värdet av produkter, komponenter och material (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). Förespråkare för cirkulär ekonomi beskriver konceptet utifrån dess 

motsats, linjär ekonomi, som de menar länge har varit den självklara grunden för ekonomisk 

utveckling (se Ellen MacArthur Foundation; Frick & Hedenmark, 2016; Ghisellini, Cialani 

& Ulgiati, 2016). Till skillnad från en linjär ekonomi, där resurser följer ett mönster i 

ordningen utvinn-producera-använd-kasta, följer resurser i cirkulär ekonomi ett kretslopp 

där använda resurser alltid kan användas för nya ändamål, se figur 1. Detta kretslopp innebär 

att resurserna återanvänds eller återvinns efter användning så länge det är möjligt och att 

inget avfall genereras eller att resterande avfall kan återvända till miljön på ett naturligt sätt 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015).  
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Figur 1. Cirkulär kontra linjär ekonomi. Figur inspirerad av SOU 2016:72.  

 

Geng och Doberstein (2008) talar om cirkulär ekonomi på tre olika nivåer: makronivå som 

avser hela cirkulära samhällen, mesonivå handlar om hur företag tillsammans kan dra nytta 

av varandra i en cirkulär ekonomi samt mikronivå som avser hur en enskild organisation 

arbetar cirkulärt, alltså enligt cirkulära principer som diskuteras inom konceptet (Geng & 

Doberstein, 2008). Hittills har cirkulär ekonomi diskuterats mycket på makro- och mesonivå 

(se Lieder & Rashid, 2015). Cirkulär ekonomi på makronivå kan jämföras med plan-, 

marknads- eller blandekonomi och kallas ibland även kretsloppsekonomi (se Avfall Sverige, 

2014; Fortum, 2017). På denna nivå diskuteras avfallshantering i samhällen samt 

utvecklingen mot ett cirkulärt samhälle genom att ändra konsumtions- och 

produktionsbeteenden med hjälp av statliga styrmedel (se EASAC, 2016; Frick & 

Hedenmark, 2016; Geng et al., 2012). På mesonivå diskuteras främst utveckling och 

utvärdering av eko-industriella parker, vilka är mest förekommande i Kina, där företag 

samarbetar för att minska avfall och miljöutsläpp i så kallad industriell symbios (se EASAC, 

2016; Geng et al., 2009; Geng et al., 2010; Geng et al., 2012; Li & Ma, 2015; Zhao et al., 
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2017). På mikronivå handlar cirkulär ekonomi om hur organisationer utvecklar en mer 

cirkulär verksamhet genom att designa innovativa affärsmodeller (Lewandowski, 2016) och 

ställa om till en renare produktion genom att följa cirkulära principer (Sauvé, Bernard & 

Sloan, 2016). Cirkulära principer präglas av starkt fokus i designstadiet i produkter, 

affärsmodeller som innebär att producenten behåller ägandet av produkten samt att man kan 

utnyttja resurser i högre utsträckning genom att öka delandet mellan olika aktörer (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015).  

 

Eftersom ingen allmänt accepterad definition för cirkulär ekonomi finns kan organisationer 

vars affärsmodeller är utformade för att stödja allt från hållbar produktdesign, 

återanvändning, återvinning och reparationer till kollaborativ konsumtion ses som cirkulära 

i någon utsträckning (Kiørboe, Sramkova & Krarup, 2015). Det vanligaste sättet att mäta 

hur väl cirkulära principer följs i en organisation är genom Cradle to Cradle-certifieringar 

på produkter (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015). En Cradle to Cradle-certifiering 

grundas på kriterier avseende produktens material, återvinningsmöjligheter, 

energianvändning, påverkan på vattnets renhet i världen samt socialt ansvar (The Cradle to 

Cradle Products Innovation Institute, 2017a). Cradle to Cradle är en designfilosofi som utgör 

en central del inom cirkulär ekonomi som koncept och som bygger på antagandet om att 

bättre produktdesign leder till högre utnyttjande av resurser. Detta innebär att man redan i 

designstadiet av produkter tar hänsyn till att resurserna ska kunna användas på olika sätt 

genom flera livscykler för olika produkter eller tillgångar. Vidare finns principer om att man 

bör använda solenergi och främja mångfald för att förbättra energianvändningen och stödja 

naturliga system (Braungart & McDonough, 2009).  

 

Organisationer har under lång tid arbetat inom hållbarhetsområdet på olika sätt. Det som 

skiljer cirkulär ekonomi från tidigare försök till att motverka resursbrist och miljöpåverkan 

är enligt Lieder och Rashid (2015) systematiken i konceptet. I enlighet med detta förklarar 

Hedenmark (2016) att tidigare arbete med återvinning, reparationer och 

energieffektivisering till skillnad från cirkulär ekonomi har skett utan “riktiga mål, mening 

eller systemsyn”. Hållbarhetsansvar enligt traditionella hållbarhetssträvanden, eller CSR, 

menar Hedenmark (2016) därför kan innebära bättre hållbarhet trots att den linjära ekonomin 

fortlever. Braungart och McDonough (2009) förklarar skillnaden mellan cirkulär ekonomi 

och traditionellt hållbarhetsarbete genom följande exempel: ponera att materialet i en 

uppdrucken plastflaska återvinns till en jacka. Efter några år slängs jackan och bränns upp, 
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varför resurserna följer mönstret “Cradle to Grave” eller linjär ekonomi, trots att materialet 

en gång har återvunnits. Genom att designa plastflaskan på ett annat sätt kan även jackan 

återvinnas eller återanvändas på andra sätt, så länge det är möjligt. På detta sätt sluts ett 

kretslopp där så lite resurser som möjligt tappar värde och resterande följer ett cirkulärt 

mönster. Med detta menar författarna (Braungart & McDonough, 2009; Hedenmark, 2015; 

Lieder & Rashid, 2015) att cirkulära principer erbjuder innovativa lösningar för ökad 

hållbarhet på mer systematiska sätt än vad som tidigare gjorts inom hållbarhetsområdet. 

 

En annan viktig skillnad mellan traditionella hållbarhetssträvanden och cirkulär ekonomi är 

att hållbarhetsarbete enligt cirkulära principer kan innebära direkta ekonomiska fördelar. 

Affärsmodeller som bygger på att företag erbjuder tjänster istället för fysiska produkter 

innebär att ägandet av produkter stannar hos företaget som därför kan återanvända materialet 

i produkterna efter att konsumenten använt dem (Ellen MacArthur Foundation, 2017; 

Lewandowski, 2016; Pledger & Fälth, 2014). Företag kan också på eget ansvar samla in och 

återvinna använda produkter i egenutvecklade återvinningsprogram, istället för att dessa 

hamnar på en återvinningscentral. På detta sätt kan resursernas värde behållas på bästa sätt i 

den egna produktionen och företaget kan spara kostnader som annars skulle gått till nya 

råvaror, vilket i sig leder till ökad lönsamhet. Att resurser återanvänds i cykler på detta sätt, 

i en organisation eller i samarbeten mellan flera, kallas cirkularitet (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015).  

 

Cirkulärt arbete i organisationer innebär nya strategier att bedriva verksamhet på (ING, 

2015) och nya mål som kan behöva mätas på nya sätt (EASAC, 2016). Det innebär också 

nya sätt att se på värde, varför även affärsmodeller anpassas och verksamheten förändras när 

en organisation börjar arbeta efter nya cirkulära principer (Bocken et al., 2016; Frick & 

Hedenmark, 2016). För att styra organisationer i linje med dess strategi och för att realisera 

de mål som finns, används ekonomistyrningen som medel. Formella styrmedel är de av 

ledningen sanktionerade styrmedel inom ekonomistyrningen som kan tillgodose 

beslutsfattare med relevant information vilket stödjer bättre samordning, prestationsmätning 

och resursallokering i komplexa organisationer (Davila, Foster & Jia, 2010) men också kan 

förmedla hur organisationens medarbetare förväntas bete sig och agera (Malmi & Brown, 

2008). Eftersom cirkulär ekonomi på mikronivå innebär nya affärsmodeller och nya 

strategier som ska användas för att nå nya mål, kan den formella ekonomistyrningen behöva 

anpassas till det cirkulära arbetet.  



  
 

6 

 

1.2 Problemdiskussion 

Sedan Kina antog cirkulär ekonomi på statlig nivå har forskningen inom cirkulär ekonomi 

ökat för varje år (Lieder & Rashid, 2016). Lieder och Rashid (2016) kartlägger i sin studie 

forskning inom cirkulär ekonomi i vilken de visar aktualiteten av ämnet. Författarna 

förklarar att forskningen, som i början av 1990-talet var nästintill obefintlig, tredubblats 

sedan år 2010 och igen dubblerats mellan åren 2012 och 2015. Främst riktas forskningen 

mot problem i Kina eftersom cirkulär ekonomi är som mest utvecklad där och i Sverige är 

forskningen bristande (Lieder & Rashid, 2015). Konceptet diskuteras också främst inom 

miljövetenskapliga frågor som miljöpåverkan, avfalls- och materialhantering samt 

teknologisk utveckling på makro- och mesonivå (Lieder & Rashid, 2015) snarare än hur 

cirkulärt arbete kan vara utformat i olika typer av organisationer samt hur den formella 

ekonomistyrningen anpassas till detta. 

 

På mikronivå diskuteras cirkulär ekonomi främst i tidigare forskning med fokus på strategier 

för att designa cirkulära affärsmodeller för företag som antar konceptet (se Antikainen & 

Valkokari, 2016; Bocken et al., 2016; Lewandowski, 2016; Linder & Williander, 2017; 

Mentink, 2014). Bocken et al. (2016) argumenterar för att organisationen bör ha en 

överordnad vision, strategi eller mål som fokuserar på cirkularitet. När en organisation 

ändrar affärsmodell eller strategi krävs dock förändringar i styrningens utformning för att 

styra organisationen i den riktning man vill (Ferreira & Otley, 2009). Korse et al. (2016) 

menar också att befintliga linjära tankesätt innebär en problematik i utvecklingen av cirkulär 

ekonomi på mikronivå. Ett linjärt tankesätt är exempelvis att resurser och tillgångar tappar 

värde över tid. Beslutsunderlag inom cirkulärt arbete bör därför inkludera kvalitetsbevarande 

av resurser i kontinuerliga livscykler samt ersätta värdeminskning med värdebevarande. 

 

Utöver att cirkulära tankesätt kan komma att påverka beslutsunderlag menar European 

Academies Science Advisory Council, EASAC, (2016) att en av de mest kritiska frågorna 

inom cirkulär ekonomi är hur man mäter prestationer inom området. I tidigare forskning har 

Geng et al. (2012) utvecklat relevanta mått för cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå1 

men författarna förklarar att prestationsmått inom cirkulär ekonomi saknas på mikronivå. 

                                                 
1 Exempel på mått som föreslås av Geng et al. (2012) på makro- och mesonivå är 

återvinningsgraden av material, vatten- och energikonsumtion samt mängden miljöfarliga utsläpp i 

en eko-industriell park eller i ett samhälle. 
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Författarna menar också att det finns ett stort behov av lämpliga prestationsmått på 

mikronivå för att beslutsfattare ska få tillgång till relevant information (Geng et al., 2012) 

vilket är viktigt för att styra organisationen i rätt riktning. Dock finns en svårighet med att 

utveckla prestationsmått som kan användas i alla situationer eftersom bredden av konceptet 

innebär att organisationer kan arbeta cirkulärt på olika sätt.  

 

Gatewood och Carroll (1991) menar att den formella ekonomistyrningen är särskilt viktig 

för att lyckas med hållbarhetsarbete generellt och att belöningar är ett bra sätt för att öka 

hållbarhetsprestationer. Att medarbetare arbetar enligt organisationens strategier är också 

viktigt för att nå cirkulära mål. I en kvalitativ studie av Crutzen, Zvezdov och Schaltegger 

(2017) undersöktes vilka delar av ekonomistyrningen som anpassats till hållbarhetsarbetet i 

17 stora, hållbarhetsledande, västeuropeiska företag. Studiens resultat visade att det var 

vanligast att hållbarhetsarbete enbart genomsyrade den informella styrningen. Författarna 

hävdar dock att även om det är en bra grund att skapa en informell kultur i ett företag som 

uppmuntrar hållbarhetsarbetet är det viktigt att formella styrmedel stödjer de hållbarhetsmål 

som organisationen strävar mot. Crutzen, Zvezdov och Schaltegger (2017) menar att brist 

på kunskap om hur och vad som ska mätas är en stor anledning till att det är svårt att styra 

organisationer mot hållbarhetsmål vilket EASAC (2016) menar gäller även för cirkulärt 

arbete. Kunskapen om hur och varför den formella ekonomistyrningen behöver anpassas till 

cirkulärt arbete är dock begränsad. Detta trots att cirkulärt arbete innebär nya strategier och 

nya mål som kan innebära stora förändringar på hur organisationer bedriver verksamheter 

(Lieder & Rashid, 2015) och därmed kan påverka styrningen i dessa.  

 

Cirkulärt arbete kan också skilja mellan organisationer med olika grundläggande målbilder 

eftersom cirkulär ekonomi som koncept är brett och innefattar en mängd olika principer och 

möjliga strategier. Att anta cirkulär ekonomi på organisationsnivå är enligt Bocken et al. 

(2016) en komplex uppgift som kräver ett systemtänk för att förstå hur förändringar i 

affärsmodeller påverkar organisationen. Näringsdepartementet (2016, 3) menar också att det 

finns “organisatoriska hinder i form av osynkroniserade affärsmodeller eller bristande 

kompetens och kännedom som försvårar att potentialen för cirkulär ekonomi tas tillvara”. 

Det kan därför vara svårt för en enskild organisation att välja fokus inom konceptet på ett 

sätt som stödjer organisationens grundläggande målbild. Intresset för att utveckla cirkulära 

principer i sin verksamhet växer hos både svenska företag (Pledger & Fälth, 2014) och 

kommuner (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015). Det primära motivet för att arbeta 
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cirkulärt i en offentlig organisation bör vara för att öka allmännyttan genom att värna om 

miljön samt stödja utvecklingen mot en cirkulär ekonomi i samhället. Ekonomiska krav kan 

därför vara underordnade. Till skillnad från offentliga organisationer har företag ett krav på 

ekonomisk vinst och kan arbeta cirkulärt för att förena hållbarhetsansvar med ekonomiska 

fördelar. Lieder och Rashid (2015) menar också att det är lättare att förutse miljörelaterade 

än ekonomiska fördelar med cirkulär ekonomi, vilket kan orsaka svårigheter för företag att 

välja hur det cirkulära arbetet ska utformas. Detta innebär att offentliga och privata 

organisationer kan komma att arbeta cirkulärt på olika sätt, vilket också innebär att den 

formella ekonomistyrningen kan komma att behöva anpassas på olika sätt.  

 

Cirkulär ekonomi är ett aktuellt koncept som både offentliga och privata organisationer antar 

i ökande utsträckning och som kan komma att kräva anpassningar i den formella 

ekonomistyrningen. Kunskapen om hur organisationer kan arbeta cirkulärt i relation till dess 

grundläggande målbild samt på vilket sätt och varför formell ekonomistyrning anpassas till 

arbetet är dock begränsad. Studier om detta kan delvis fylla en teoretisk kunskapslucka i 

forskningen men också innebära praktisk nytta för organisationer som står inför beslutet att 

anta cirkulära principer i sin verksamhet. Med grund i denna problemdiskussion formuleras 

forskningsfrågor och syfte för denna studie enligt följande: 

 

• Hur kan offentliga respektive privata organisationer arbeta cirkulärt? 

• Hur och varför anpassas formell ekonomistyrning till cirkulärt arbete? 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att förklara hur offentliga respektive privata organisationer kan 

arbeta cirkulärt samt hur och varför formell ekonomistyrning anpassas till cirkulärt arbete. 

Detta för att bidra med kunskap till organisationer som vill utveckla en mer cirkulär 

verksamhet samt för att göra ett teoretiskt bidrag till forskningen om cirkulär ekonomi i 

organisationer och formell ekonomistyrning i cirkulärt arbete. 
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1.3 Disposition 

Figur 2 visar uppsatsens disposition. 

 

Figur 2. Uppsatsens disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• I metodavsnittet redogörs för metodval och tillvägagångssätt för studiens 
genomförande.

2 Metod

• I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram och en 
konceptuell modell. 

3 Teoretisk referensram

• I empiriavsnittet presenteras studiens insamlade data.

4 Empiri

• I detta avsnitt relateras empirisk information till den teoretiska 
referensramen i studiens analys.

5 Analys

• I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kunnat dras av studien samt 
förslag till vidare forskning.

6 Slutsats
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras och motiveras för metodval och tillvägagångssätt för 

genomförandet av denna studie. Studien är en tvåfallsstudie i en offentlig samt en privat 

organisation. De valda fallen beskrivs efter en diskussion om urvalskriterier. Vidare 

presenteras tillvägagångssätt för teoretisk och empirisk datainsamling. Slutligen diskuteras 

kvalitetskriterier för studien samt forskningsetiska överväganden.  

 

 

2.1 Fallstudie som forskningsstrategi 

Cirkulär ekonomi är ett brett koncept utan allmän definition och det finns olika sätt för en 

organisation att arbeta cirkulärt. För att besvara forskningsfrågorna i denna uppsats krävs en 

förståelse för hur cirkulärt arbete är utformat i offentlig respektive privat kontext. Vidare 

krävs en förståelse för hur och varför formell ekonomistyrning på olika sätt anpassas till 

konceptet. Denna förståelse nås bäst genom en djupdykning i hur offentliga respektive 

privata organisationer arbetar cirkulärt samt hur man styr organisationerna mot mål med det 

cirkulära arbetet. Av denna anledning har fallstudie valt som forskningsstrategi för studien. 

Yin (2007) beskriver en fallstudie som en undersökning av en aktuell företeelse, i ett verkligt 

sammanhang. Fallstudier är fördelaktigt för att kunna besvara forskningsfrågor av typen 

“hur” och “varför” (Yin, 2007) som också ställs i denna studie.  

 

2.2 Tvåfallsstudie som forskningsdesign 

Fallstudie som forskningsstrategi kan innebära olika tillvägagångssätt och designer för olika 

studier. En studie kan genomföras i ett eller flera fall beroende på syftet med studien (Yin, 

2007). För att kunna besvara den första forskningsfrågan krävs att fallen utgörs av en 

offentlig respektive en privat organisation. Forskningsdesignen för studien är därför en 

tvåfallsstudie.  

 

För att öka kvaliteten på resultaten är det fördelaktigt att utföra studien i organisationer som 

kommit relativt långt i sitt cirkulära arbete. Bland offentliga organisationer har utvecklingen 

kommit längst i kommuner (Arfwidsson et al., 2015) och även flera svenska företag har 

kommit långt inom det cirkulära arbetet (Pledger & Fälth, 2014). Därför utgörs fallen i denna 
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studie av en kommun samt ett företag som antagit cirkulär ekonomi som koncept i sin 

verksamhet.  

 

Alvehus (2013) menar att fallstudier i fler än ett fall öppnar upp för intressanta jämförelser 

och tolkningar. En studie i fler än ett fall innebär också en bättre möjlighet till att förstå 

samband och reducera tillfälligheter (Rienecker & Jørgensen, 2008). Genom att genomföra 

studien i en kommun och ett företag kan olika perspektiv på cirkulär ekonomi och sätt på 

vilket den formella ekonomistyrningen anpassats till detta belysas. Då ekonomistyrningen 

syftar till att styra organisationen mot att uppnå de mål och stödja den strategi organisationen 

har, kan en studie i olika kontexter också besvara varför en viss anpassning görs i en viss 

kontext men inte en annan, vilket innebär en djupare analys. Detta innebär dock inte att 

studiens främsta syfte är att jämföra organisationernas anpassning i formell 

ekonomistyrning, utan snarare att analysen kan leda till djupare förståelse för hur en viss 

anpassning i den formella ekonomistyrningen står i relation till de mål en organisation 

strävar efter att uppnå med det cirkulära arbetet.  

 

2.3 Urvalskriterier och val av fall 

Hittills har förklarats att fallen ska utgöras av en kommun samt ett företag vilka båda arbetar 

cirkulärt på något sätt. Det finns dock flera kommuner (se Arfwidsson et al., 2015) respektive 

företag (se Pledger & Fälth, 2014) som gjort detta, och därmed uppfyller detta krav. För att 

välja fall som ska studeras bör urvalsprocessen inledas med att formulera kriterier för vad 

som utgör passande fall för studien (Yin, 2007). I denna studie finns tre urvalskriterier som 

bör vara uppfyllda för att ett fall ska vara lämpligt att studera:  

 

1. Utvecklad formell ekonomistyrning - För att förstå och förklara den formella 

ekonomistyrningens anpassning till cirkulärt arbete krävs att fallet har en utvecklad 

formell ekonomistyrning. Detta bör inte vara ett problem bland kommuner men 

innebär en fördel att välja ett större företag som fall då mindre företag tenderar att 

använda mindre utvecklad formell ekonomistyrning (Davila, 2005). 

 

2. Anser sig arbeta cirkulärt - Eftersom det inte finns en allmän definition för cirkulär 

ekonomi kan organisationer per definition inte delas in i cirkulära och icke cirkulära. 

För att organisationer som arbetar med traditionellt hållbarhetsarbete, utan att följa 
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cirkulära principer, ska uteslutas från urvalet finns ytterligare ett urvalskriterium. 

Detta är att organisationen uttryckligen utger sig för att på något sätt arbeta mot en 

cirkulär ekonomi då det förutsätts att organisationen är införstådd med konceptets 

innebörd.  

 

3. Utvecklat cirkulärt arbete - Det tredje urvalskriteriet grundas också i den cirkulära 

ekonomins avsaknad av en entydig definition, vilket innebär att organisationer kan 

arbeta cirkulärt i större eller mindre utsträckning. En organisation som i större 

utsträckning har antagit cirkulär ekonomi utgör ett bättre fall för studien då det blir 

lättare att se samband mellan anpassningar i den formella ekonomistyrningen och det 

cirkulära arbetet. Därför är ett kriterium för att utgöra fall i studien också att 

organisationen har ett utvecklat cirkulärt arbete i relation till andra organisationer 

som arbetar cirkulärt.  

 

Den kommun som har valts för att utgöra studiens första fall är Ronneby kommun som 

presenteras som ett föredömligt exempel för cirkulärt arbete i flera rapporter om cirkulär 

ekonomi (se Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015 och Pledger & Fälth, 2014). År 2011 

antog Ronneby kommun ett kvalitetsprogram som innebär att all byggnation ska inspireras 

av Cradle to Cradle-filosofin (Ronneby kommun, 2012a) och år 2014 färdigställdes den 

första byggnationen av en Cradle to Cradle-inspirerad och “hälsosam” förskola (det vill säga 

så giftfri som möjligt) (Ronneby kommun, 2016a). Ronneby kommun har enligt Arfwidsson, 

Sarasini och Nyström (2015) kommit långt i sitt cirkulära arbete och vill bli ett europeiskt 

Cradle to Cradle-center för inspiration och utbildning inom Cradle to Cradle (Jansson, 2012). 

Ronneby kommun utger sig också för att arbeta mot utvecklingen av en cirkulär ekonomi 

(Ronneby kommun, 2015a) och uppfyller därmed samtliga urvalskriterier.  

 

Valet av företag innebar en större osäkerhet avseende hur långt olika företag har kommit i 

sitt cirkulära arbete då inga föredömliga exempel har stötts på. En undersökning av exakt 

hur långt varje företag som arbetar cirkulärt har kommit och på vilket sätt, skulle innebära 

en omfattande urvalsprocess. Yin (2007) menar att det, istället för en stor urvalsprocess, är 

fördelaktigt att samla in preliminär information om potentiella fall. För att urvalskriteriet om 

utvecklat cirkulärt arbete ska uppfyllas har därför enbart företag som Pledger och Fälth 

(2014) menar har kommit långt i det cirkulära arbetet utgjort urvalet av fallföretag.  
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Ett av de kända företag, med ursprung i Sverige, som kommit långt i sitt cirkulära arbete 

menar Pledger och Fälth (2014) är koncernen Tarkett vars dotterbolag Tarkett AB har 

verksamhet i Sverige. Tarkett AB tillverkar och säljer huvudsakligen golvprodukter i 

framför allt plast och trä och har fabriker i Ronneby och Hanaskog i södra Sverige (Tarkett 

AB, 2016). På sin hemsida utger sig Tarkett för att arbeta cirkulärt på följande sätt: “Vi 

samarbetar med internationella organisationen Cradle to CradleTM i hållbarhetsfrågor och 

strävar efter att på bästa sätt verka för utvecklingen av en s k cirkulär ekonomi” (Tarkett, 

2017). Hela sortimentet i Hanaskog är också Cradle to Cradle-certifierat på silvernivå2 

(Tarkett AB, 2016). Tarkett AB är också ett större företag3 som förväntas ha en utvecklad 

formell ekonomistyrning. Därmed uppnår Tarkett AB urvalskriterierna för val av fall och 

utgör därför det andra fallet i studien.  

 

2.4 Tillvägagångssätt  

2.4.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den cirkulära ekonomin är väldigt aktuell och forskningen ökar snabbt. Detta har inneburit 

en iterativ process i insamlandet av teori eftersom nya artiklar stötts på regelbundet under 

studiens gång. Teorin behandlar cirkulär ekonomi mer djupgående för att öka förståelsen om 

konceptet på olika nivåer samt presentera cirkulära principer. Vidare presenteras teori om 

formell ekonomistyrning och formella styrmedel inom denna. Eftersom studien tar ett brett 

perspektiv på ekonomistyrning presenteras teorimodellen för ”styrpaketet” som används 

som verktyg för att studera flera delar i den formella ekonomistyrningen i fallen. Vidare 

syftar forskning om vilka styrmedel som påverkas av traditionellt hållbarhetsarbete till att 

formulera förväntningar på vilka formella styrmedel som också kan anpassas till cirkulärt 

arbete. 

 

Information om vad cirkulär ekonomi är och teori om formell ekonomistyrning har främst 

hämtats från böcker och vetenskapliga artiklar i Linnéuniversitetets bibliotekskatalog och 

söktjänst OneSearch. De sökbegrepp som har varit förekommande är “management control”, 

                                                 
2 Silvernivå är den tredje bästa nivån enligt certifieringsskalan. Cradle to Cradle-certifiering 

diskuteras mer utförligt i studiens teoretiska referensram. 
3 Enligt Bolagsverket (2012) är ett företag större om det har uppnått mer än ett av följande villkor 

under de senaste två räkenskapsåren: mer än 50 anställda, mer än 40 miljoner kronor i 

balansomslutning samt mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning. Tarkett uppfyller alla tre 

villkor med goda marginaler (Tarkett AB, 2016) och är därför klassat som ett större företag. 
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“management control systems”, “management accounting”, “sustainability + management 

control”, “management control + circular economy”, “circular economy”, samt “circular 

economy + business model”. Dessa sökbegrepp har varit användbara för att hitta teorier om 

formell ekonomistyrning och dess ingående formella styrmedel, cirkulär ekonomi som 

koncept och cirkulärt arbete i organisationer. Tidigare vetenskaplig forskning har som 

tidigare nämnts främst riktats mot Kina varför information om cirkulär ekonomi och dess 

utbredning i Sverige har hämtats från rapporter och förstudier utgivna av organisationer som 

Avfall Sverige, Sustainable Leadership Lab, EC och Ellen MacArthur Foundation.  

 

2.4.2 Empirisk datainsamling  

2.4.2.1 Intervjuer 

I empirisk datainsamling menar Yin (2007) att olika datakällor bör användas för att öka 

kvaliteten på en fallstudie. En av de viktigaste datakällorna för en fallstudie utgörs av 

intervjuer (Yin, 2007). I denna studie har intervjuer genomförts då personer i de två 

fallorganisationerna ansetts kunna bidra med bäst information om hur organisationen arbetar 

cirkulärt samt hur och varför den formella ekonomistyrningen anpassas till det cirkulära 

arbetet. I denna studie har intervjuer i så hög utsträckning det varit möjligt genomförts under 

fysiska möten vilket är fördelaktigt för att undvika missförstånd (Holme & Solvang, 1991) 

samt ökar möjligheten till att få tillgång till interna dokument. Telefonintervjuer har 

genomförts om fysiska möten inte varit möjliga av praktiska orsaker. Kompletterande frågor 

har kunnat besvaras genom mailkontakt.  

 

För genomförandet av intervjuer har den semi-strukturerade intervjustrukturen valts då 

denna erbjuder en flexibel utformning. Denna struktur är en blandning av en välstrukturerad 

intervjustruktur, i vilken alla intervjufrågor är förutbestämda, och en ostrukturerad 

intervjustruktur som påminner mer om ett samtal utan några större förberedelser (Starrin & 

Svensson, 1991). En semi-strukturerad intervjustruktur innebär en fördel då förutbestämda 

intervjufrågor leder till att viktig information kan samlas in men även en möjlighet till att 

ställa eventuella följdfrågor och öppna frågor som ger en möjlighet för intervjupersonen att 

svara fritt och beskrivande (Ejvegård, 2009; Yin, 2007). Detta krävs för att förstå det 

specifika i kontexten och samband mellan cirkulärt arbete och formell ekonomistyrning. 

Förutbestämda frågor syftar främst till att besvara hur organisationen arbetar cirkulärt samt 

hur och varför den formella ekonomistyrningen har anpassats för att styra organisationen 
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mot cirkulära mål och enligt nya strategier. Intervjuguider med förutbestämda frågor 

presenteras i bilaga 1 och 2.  

 

2.4.2.1.1 Intervjupersoner 

Vid valet av intervjupersoner har först personer som antagits besitta relevant information 

kontaktats. För att få kontakt med fler intervjupersoner har varje intervjuperson frågats om 

råd om ytterligare personer som är lämpliga för intervju. Detta sätt att välja intervjupersoner 

på kallas enligt Bryman och Bell (2013) snöbollsurval och är fördelaktigt då personer i 

organisationen oftast vet bäst vem som är lämplig att intervjua för att få bäst information 

inom specifika områden. Samtliga intervjuer har spelats in i intervjupersonens samtycke för 

att underlätta transkriberingen och höja kvaliteten på empirisk information. 

 

Intervjuer har genomförts med personer inom Ronneby kommun och Tarkett AB som arbetar 

med cirkulärt arbete och formell ekonomistyrning. Inom Ronneby kommun togs först 

kontakt med Ronneby kommuns ekonomichef. Inom Tarkett AB kontaktades en 

hållbarhetschef samt controllers. Intervjuernas längd varierade mellan en och tre timmar. De 

personer som intervjuats samt intervjudatum presenteras nedan.  

• William Lavesson, byggprojektledare på tekniska förvaltningen inom Ronneby 

kommun, fysisk intervju, 2017-03-31. 

• Johan Sjögren, ekonomichef på Ronneby kommun, fysisk intervju, 2017-04-10. 

• Johan Sandberg, enhetschef på Cefur inom Ronneby kommun, telefonintervju, 2017-

04-12. 

• Henrik Mattsson, Production Controller på Tarkett AB i Ronneby, fysisk intervju, 

2017-04-11. 

• Johan Idberg, Business and Production Controller på Tarkett AB i Hanaskog, 

telefonintervju, 2017-04-13. 

• Dag Duberg, Nordic Sustainability Manager på Tarkett AB, telefonintervju, 2017-

04-12. 

 

2.4.2.2 Dokument 

Utöver intervjuer utgör dokument en viktig datakälla för fallstudier (Yin, 2007). Dokument 

syftar till att styrka data och belägg som hämtas från andra källor för en mer rättvis tolkning 

av information (Yin, 2007). Dokument som använts i studien utgörs av olika interna och 
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offentligt tillgängliga dokument som årsredovisning, handlingsplaner, budgetar samt interna 

mål och mått-verktyg. Genom att granska dokument som används i den formella 

ekonomistyrningen kan en bättre förståelse för hur ekonomistyrningen i fallen anpassats till 

det cirkulära arbetet. Mer detaljerad information om kalkylering och belöningssystem, samt 

vissa interna dokument som hade kunnat användas i den empiriska delen för Tarkett AB, är 

information som inte får lämna företaget vilket har påverkat djupet i den empiriska 

informationen. Information om fallen har också hämtats från Ronneby kommuns respektive 

Tarketts hemsida.  

 

2.4.3 Analysmetod  

När empirisk information insamlats krävs ett sätt att relatera denna till den teoretiska 

referensramen i studiens analys, vilket kallas analysmetod (Yin, 2007). För att öka 

förståelsen om hur offentliga respektive privata organisationer arbetar cirkulärt börjar det 

empiriska avsnittet med en förklaring om hur respektive fall arbetar cirkulärt. Därefter 

diskuteras den formella ekonomistyrningens anpassning till arbetet i respektive fall. 

Analysavsnittet följer samma struktur: först analyseras det cirkulära arbetet i syfte att 

besvara den första forskningsfrågan varefter den formella ekonomistyrningens anpassning 

till det cirkulära arbetet analyseras. Fallen analyseras dels var för sig och dels i relation till 

varandra för att öka den analytiska generaliserbarheten genom djupare förståelse för olika 

samband mellan cirkulärt arbete, grundläggande målbilder samt formell ekonomistyrning. 

En konceptuell modell presenteras i slutet av studiens teoretiska referensram som syftar till 

att lättare framställa och förstå relationen mellan teori och empiri i studiens analys. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Yin (2007) finns fyra kvalitetskriterier att ta hänsyn till vid genomförandet av 

fallstudier. Dessa är extern validitet, intern validitet, reliabilitet och begreppsvaliditet. Kritik 

som ofta riktas mot fallstudier är att resultat av studier i ett fall inte kan generaliseras och 

överföras på andra fall (Alvehus, 2013; Yin, 2007). Eftersom fallstudier innebär specifika 

resultat för fallet krävs en förklaring om generaliserbarheten på andra fall för att nå en extern 

validitet (Yin, 2007). Då sambandet mellan det cirkulära arbetet, grundläggande målbilder 

och ekonomistyrningens anpassning förklaras, kan analytiska generaliseringar av resultaten 

i denna studie göras på andra fall. En analytisk generalisering innebär att resultat kan 

generaliseras till en generell teori (Denscombe, 2014; Yin, 2007) och innebär i denna studie 
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att en viss anpassning i den formella ekonomistyrningen kan förklaras i relation till cirkulär 

ekonomi generellt. Genom att studera både kommunal kontext och företagskontext kan 

också ytterligare tolkningar av resultaten göras vilket ökar generaliserbarheten. Exempelvis 

kan en viss anpassning i den formella ekonomistyrningen som gjorts i enbart ett av fallen 

eventuellt förklaras av fallets grundläggande målbild. Likheter mellan fallen kan på 

motsvarande sätt styrka sambandet mellan ett visst formellt styrmedel, oavsett kontext, och 

det cirkulära arbetet. Därmed kan den analytiska generaliserbarheten av studiens resultat 

stärkas ytterligare. 

 

Intern validitet innebär att sambandet mellan begrepp och förklaring ska överensstämma för 

att falska samband ska undvikas. Detta kan göras genom att jämföra mönster, argumentera 

för resultat och bygga upp förklaringar (Yin, 2007). För kunna avgöra om en förändring i 

den formella ekonomistyrningen beror på det cirkulära arbetet krävs en intern validitet. 

Eventuella samband mellan grundläggande målbilder och det cirkulära arbetet samt den 

formella ekonomistyrningens anpassning till detta argumenteras för och förklaras för att 

stärka den interna validiteten i studien. 

 

Reliabilitet uppnås om fallstudien kan genomföras av en annan forskare och leda till samma 

resultat (Yin, 2007). Studiens reliabilitet motiveras av att metodval för studien förklaras, 

vilket innebär att en replika av studien skulle kunna genomföras av andra forskare. Det fjärde 

kvalitetskriteriet är begreppsvaliditet som uppfylls om datainsamlingen har skett på 

objektiva grunder och att begrepp förklaras med tydlighet. I flerfallsstudier kan 

begreppsvaliditet uppnås genom användandet av olika datakällor för att stärka 

tillförlitligheten, vilket kallas triangulering (Yin, 2007). Tillförlitligheten för studiens 

resultat stärks av användningen av datakällorna intervjuer samt dokument. Intervjupersoner 

har också fått läsa och godkänna utkast till den empiriska information de varit involverade i 

för att undvika feltolkningar, vilket också stärker tillförlitligheten av studiens resultat (Yin, 

2007).  

 

2.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra forskningsetiska huvudkrav som bör uppnås för att 

studien ska kunna genomföras i enlighet med forskningsetiska principer. Dessa är 

informations-, samtyckes-, nyttjande- samt konfidentialitetskravet. Informationskravet 
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innebär att forskaren ska informera deltagare i studien om studiens syfte och deras uppgift i 

projektet. Samtyckeskravet innebär att deltagare i studien själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan varför deras samtycke måste inhämtas från forskaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Dessa krav anses har uppnåtts då studiens syfte har förklarats för involverade 

personer som också blivit informerade om att studien kommer att publiceras offentligt och 

varit införstådda med att deltagandet är frivilligt. Intervjupersonerna har också fått ge sitt 

samtycke till att deras namn och befattning har presenterats i uppsatsen och att intervjuer har 

spelats in. Empirisk information har också godkänts av de personer som anges vara källa till 

informationen innan uppsatsen färdigställts, vilket innebär att all empirisk information 

presenteras i intervjupersonernas samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information som insamlas samt personuppgifter ska 

behandlas med högsta möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet anses vara 

uppfyllt då inspelade intervjuer raderats efter det att uppsatsen färdigställts och att inga 

uppgifter om intervjupersonerna lämnats utanför ramen för studiens syfte. Nyttjandekravet 

är det sista forskningsetiska kravet som bör uppfyllas och innebär att den information som 

samlas in endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta har 

också tagits hänsyn till då uppgifter och dokument som används i studien inte kommer 

användas utanför studiens syfte.  
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska referensram. Avsnittet börjar med teori som 

går djupare in på vad cirkulär ekonomi är och vad det karaktäriseras av på olika nivåer. 

Vidare följer teori om formell ekonomistyrning och dess ingående formella styrmedel. 

Avsnittet avslutas med att teorin sammanfattas i en konceptuell modell som används i 

studiens analys.  

 

 

3.1 Cirkulär ekonomi 

3.1.1 Cirkulär ekonomi som koncept 

Tanken om slutna kretslopp kan spåras tillbaka till 1966 då Boulding (1966, refererad i 

Lieder & Rashid, 2015) beskrev jorden som ett rymdskepp med begränsade resurser. Det 

var dock först under 1980-talet som system för återanvändning och återvinningsaktiviteter 

utvecklades i företag. Fokuset låg då främst på att förlänga produkters livscykel för att 

minimera material och energiflöden samt minska miljöpåverkan i syfte att öka hållbarheten 

(Lieder & Rashid, 2015). Första gången termen “circular economy” användes var år 1990 

av Pearce och Turner (1990) i sammanhang där all output beskrevs som input till något 

annat. Konceptet cirkulär ekonomi som diskuteras idag har sina rötter i tankeskolor som 

Performance Economy som bygger på tanken om att sälja tjänster istället för produkter, 

Industriell ekologi som handlar om material- och energiflöden i mer hållbara industriella 

system, biomimetik som kortfattat handlar om att efterlikna naturliga processer i 

produktionen samt Cradle to Cradle (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

 

3.1.1.1 Cirkulär ekonomi på olika nivåer 

Eftersom cirkulär ekonomi utförs på både makro-, meso- och mikronivå är det svårt att 

diskutera en nivå utan att ta hänsyn till de två andra. För att förstå en enskild organisations 

cirkulära arbete som del i en cirkulär ekonomi på mesonivå (i samarbete med flera företag) 

eller på makronivå (som del i ett cirkulärt samhälle) krävs en djupare förklaring om vad 

cirkulär ekonomi innebär på olika nivåer.  

 

På makronivå kan en cirkulär ekonomi förklaras som ett resursorienterat ekonomiskt system 

där alla företag samarbetar, inget avfall existerar och företag behåller ägandet av produkter 
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under konsumentens användning och ser till att inget värde och inga resurser går till spillo. 

Jansson (2015) beskriver cirkulär ekonomi som en “vision om ett ekonomiskt system som är 

designat för att återskapa resurser, om och om igen”. På denna nivå är cirkulär ekonomi ett 

system för konsumtion och produktion i slutna materialflöden (Sauvé, Bernard & Sloan, 

2016). Frick och Hedenmark (2016) diskuterar cirkulär ekonomi som en marknadskarta där 

alla aktörer har en plats i det ekonomiska systemet och menar att skatter och andra statliga 

styrmedel bör gynna cirkularitet.  

 

På mesonivå kan cirkulär ekonomi beskrivas som ett nätverk av företag som ingår i en 

industriell symbios, där någon aktör alltid drar fördel av en annans avfall och flera företag 

kan dra nytta av samma energikällor (EASAC, 2016; Geng et al., 2009; Geng et al., 2010; 

Geng et al., 2012; Li & Ma, 2015; Zhao et al., 2017). På mikronivå innebär detta i teorin att 

en organisation antingen är del i ett sådant cirkulärt system eller själv använder sitt avfall 

som råvara och därmed bibehåller värdet av resurser. Williander et al. (2015) menar att det 

finns aktiviteter som är mer resurseffektiva än andra utan att dessa är cirkulära och förklarar: 

“Vi källsorterar idag, och får alltså ut mer kundvärde ur materialet innan det tjänat ut. Mer 

resurseffektivt? Ja! Mer cirkulärt? Ja! Är det cirkulär ekonomi? Nej, inte än. I en cirkulär 

ekonomi blir återvunnet material till slut lika eller mer värt än nya råvaror.”. Vidare menar 

Williander et al. (2015) att det finns en problematik med att företag använder cirkulär 

ekonomi som ett modeord för att förbättra sin image4, utan att alls följa cirkulära principer. 

Van Renswoude et al. (2015) menar dock att inga affärsmodeller idag är 100 % cirkulära 

eftersom det är omöjligt att helt eliminera avfall på grund av praktiska orsaker. I praktiken 

handlar cirkulär ekonomi på mikronivå därför om att utveckla en renare produktion, minska 

avfall och optimera resursutnyttjandet i den enskilda organisationen genom att följa cirkulära 

principer (Sauvé, Bernard & Sloan, 2016). 

 

Kriteriet för att Van Renswoude et al. (2015) ska se något som helt cirkulärt är i enlighet 

med Williander et al. (2015) att avfall inte förekommer alls. Detta innebär att en perfekt 

cirkulär ekonomi ännu inte existerar på någon nivå, utan snarare strävas mot. Därför finns i 

denna studie en syn på cirkulärt arbete i praktiken som en kontinuerlig strävan efter, snarare 

än en fullständig existens av, en cirkulär ekonomi och att en organisation som arbetar 

                                                 
4 Detta kan jämföras med begreppet greenwashing som innebär att företag utger sig för att arbeta 

för miljön i större utsträckning än vad som faktiskt görs genom bland annat marknadsföring. 
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cirkulärt strävar efter de principer som finns inom konceptet, vilka diskuteras i senare 

avsnitt. 

 

3.1.1.2 Karaktärsdrag för cirkulär ekonomi 

För att öka förståelsen om vad cirkulär ekonomi är presenteras här karaktärsdrag för cirkulär 

ekonomi över alla nivåer. Först bör förklaras att man inom cirkulär ekonomi talar om en 

biologisk och en teknisk cykel. Den biologiska cykeln omfattar flöden av förnybara material 

och det är i denna cykel som förnybara (biologiska) näringsämnen främst återskapas. Det är 

också bara i denna cykel som förbrukning förekommer. Den tekniska cykeln behandlar 

hanteringen av icke förnybara material och det är i denna cykel som tekniska, eller 

omarbetade, material underhålls och renoveras. I denna cykel återanvänds, snarare än 

förbrukas, material (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

 

År 2010 grundades välgörenhetsorganisationen Ellen MacArthur Foundation som arbetar 

aktivt med utvecklingen av cirkulär ekonomi och ger ut rapporter inom ämnet (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). Ellen MacArthur Foundation (2015; 2012) presenterar fem 

karaktärsdrag för cirkulär ekonomi: 

 

1. Designa bort avfall/designa för återanvändning 

När en produkts biologiska och tekniska komponenter är designade för att ingå i en biologisk 

eller teknisk cykel finns inte längre något avfall. Detta eftersom biologiskt material är 

giftfritt och därmed kan återgå till naturliga system. Tekniska, eller konstgjorda, 

komponenter som polymerer eller metallegeringar är designade för att kunna återanvändas 

på ett så energisnålt och kvalitetsbevarande sätt som möjligt vilket gör att resurser i dessa 

cirkulerar i cykler. 

 

2. Bygga resiliens genom mångfald  

Inom cirkulär ekonomi som koncept finns en grundläggande föreställning om att mångfald 

på olika sätt leder till att olika system har bättre återhämtningsförmåga (resiliens) efter en 

störning. Detta handlar om att sprida riskerna, främst på makronivå, då olika storlekar på 

företag och sätt att bedriva verksamhet på leder till färre komplikationer i samhället som 

helhet vid en extern störning. Ett annat exempel är att biologisk mångfald är viktigt för att 

naturliga miljösystem som jordbruk ska kunna överleva miljöförändringar.  
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3. Använda förnybar energi 

Alla system bör vara utformade för att drivas på förnybara energikällor. På makronivå 

förespråkas också att skatt bör betalas för icke förnybar energi- och materialkonsumtion 

istället för arbetskraft. Detta för att uppmuntra användningen av arbetskraft och förnybar 

energi eftersom dessa resurser inte är ändliga källor.  

 

4. Tänka i system 

Att tänka i system handlar om att förstå hur olika delar påverkar varandra i en helhet och i 

förhållande till miljön, social kontext och infrastruktur. Genom att studera hela system kan 

resurser utnyttjas i större utsträckning och högre värde kan skapas, samtidigt som man tar 

hänsyn till alla konsekvenser av ett beslut. Detta leder till att helheten, oavsett om den 

diskuteras på mikro-, meso- eller makronivå, kan förbättras på lång sikt istället för att det 

finns ett kortsiktigt fokus på delar som tagits ur sitt sammanhang.  

 

5. Priser eller andra återkopplingsmekanismer bör återspegla riktiga kostnader i en 

cirkulär ekonomi.  

I en cirkulär ekonomi ska priser reflektera riktiga kostnader varför negativa externaliteter 

bör synas i priser. Detta innebär att om en produkt innebär negativ påverkan på naturliga 

system eller sämre välmående för någon, bör detta också avslöjas och ingå i beräkningar för 

priser. Här kan skatter på icke förnybar energianvändning också fungera som exempel. Detta 

innebär alltså att produkter ska kosta mer ju mer skada de gör i ekonomiska, naturliga eller 

sociala sammanhang för att minska negativa externa effekter av olika verksamheter.  

 

Mycket av den cirkulära ekonomins karaktärsdrag är lättast att relatera till cirkulär ekonomi 

på makro- och mesonivå. Det som kan överföras på mikronivå är främst att produkter och 

tjänster designas för att minimera avfall och att resurser kan cirkuleras i biologiska och 

tekniska cykler. Vidare bör organisationer inom cirkulärt arbete sträva efter att anpassa 

produktionen till att använda förnybara energikällor som drivmedel och att ändra 

produktionsmetoder på så sätt att resurser utnyttjas maximalt. I följande avsnitt presenteras 

mer konkreta principer och aktiviteter som kan följas i cirkulärt arbete. 
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3.1.1.3 Cirkulära principer 

Ellen MacArthur Foundation (2015) menar att arbetet mot en cirkulär ekonomi bygger på 

tre principer för handlingar och aktiviteter. Dessa visas i figur 3 i ett cirkulärt system och 

förklaras nedan. 

 

 

Figur 3. Cirkulärt system. Figur hämtad från Ellen MacArthur Foundation (2015, 6). 

 

Princip 1: Bevara och förbättra naturkapital genom att styra ändliga resurser 

och balansera förnybara resursflöden. Detta börjar med att dematerialisera och virtualisera 

när det är optimalt. Detta innebär att man utnyttjar teknik istället för att använda fysiska 

resurser, exempelvis att skicka e-post istället för att använda papper. När det är möjligt ska 

förnybara resurser samt tekniker och processer som stödjer användandet av resurser som är 

förnybara eller som går att utvinna mer nytta ifrån väljas. En cirkulär ekonomi ska också 

uppmuntra flöden av näringsämnen i systemet och skapa förutsättningar för återskapandet 

av naturresurser, som exempelvis jord (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

 

Princip 2: Optimera resursers avkastning genom att cirkulera produkter, komponenter och 

material så att de utnyttjas till fullo i både biologiska och tekniska cykler. Gällande en 
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teknisk cykel (det blå området i figur 3) innebär principen att produkter ska designas på ett 

sätt som stödjer återanvändning, återtillverkning, renovering och återvinning av tekniska 

material. De inre cirklarna i ett cirkulärt system är mindre, vilket innebär att materialet inte 

behöver genomgå större processer för att resurser i detta ska kunna användas igen. Detta 

innebär att resurser kan utnyttjas mer under en livscykel genom återanvändning av samma 

produkt (secondhand) eller att flera aktörer delar tillgången till en produkt. De inre cirklarna 

representerar också att underhåll och reparationer leder till ökat resursutnyttjande över tid. 

Ett cirkulärt system ska också maximera antingen antalet livscykler resurserna kan gå 

igenom och/eller tiden för en livscykel för att utvinna så mycket nytta som möjligt av jordens 

resurser (Ellen MacArthur Foundation, 2015). 

 

Gällande en biologisk cykel (det gröna området i figur 3) ska det cirkulära systemet stödja 

att biologiska näringsämnen kan återinföras i biosfären för att utgöra råmaterial i nya cykler. 

Detta kräver att resursernas omsättning i systemet planeras för redan i designstadiet av 

produkter. Skapandet av värde handlar här om att låta produkten eller dess ingående material 

återanvändas i olika sammanhang efter varandra. Detta innebär att man låter materialet gå 

igenom olika användningsområden, kaskader (eng. cascade products through other 

applications). En kaskad kan jämföras med nya livscykler i en teknisk cykel men innebär 

ofta att resurserna tappar värde mellan dessa. Kaskader exemplifieras genom följande 

exempel. En bomullströja används av en person som så småningom säljer tröjan i andra hand 

så att bomullen återanvänds. När tröjan är utsliten återanvänds bomullen som 

möbelstoppning, vilket innebär en ny livscykel. När möbeln i sin tur slängs tas bomullen 

tillvara och används som isolering vid byggnation innan det att bomullsfibrerna återlämnas 

till naturen (Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

 

Princip 3: Främja systemeffektivitet genom att uppenbara och designa bort negativa externa 

effekter. Detta innebär att reducera skador på system och områden som är relaterat till mat, 

mobilitet, utbildning, hälsa och skyddsrum samt hantera externaliteter som luft, vatten, 

markanvändning och giftiga utsläpp på ansvarsfulla sätt (Ellen MacArthur Foundation, 

2015).  

 

Hittills har den teoretiska referensramen syftat till att beskriva vad cirkulär ekonomi är och 

vad konceptet karaktäriseras av på olika nivåer. I följande avsnitt presenteras forskning om 

cirkulär ekonomi specifikt på mikronivå, alltså cirkulärt arbete i enskilda organisationer. 
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3.1.2 Cirkulär ekonomi på mikronivå 

3.1.2.1 Cirkulära affärsmodeller 

Den, enligt Lewandowski (2016) begränsade, forskning som hittills gjorts inom cirkulär 

ekonomi i organisationer fokuseras på design av cirkulära affärsmodeller (se Antikainen & 

Valkokari, 2016; Bocken et al., 2016; Lewandowski, 2016; Linder & Williander, 2017; 

Mentink, 2014). Mentink (2014, 35) definierar en cirkulär affärsmodell som “the rationale 

of how an organization creates, delivers and captures value with and within closed material 

loops”. Linder och Williander (2017, 2) använder definitionen “a business model in which 

the conceptual logic for value creation is based on utilizing the economic value retained in 

products after use in the production of new offerings”. Båda definitioner innebär att 

affärsmodellen är uppbyggd på ett sätt som stödjer cirkularitet och andra principer inom 

cirkulär ekonomi (exempelvis användningen av förnybar energi). Linder och Williander 

(2017) menar att detta innebär att affärsmodellen inkluderar ett returflöde av produkter från 

konsumenten till producenten och inkluderar återvinning, återtillverkning, återanvändning 

eller renovering. Eftersom återanvändning och återtillverkning innebär bättre 

värdebevarande föredras detta före återvinning (Linder & Williander, 2017) vilket kan 

jämföras med att inre cirklar föredras i den tekniska cykeln i figur 3.  

 

Affärsmodeller med fokus på allt från hållbar produktdesign, återanvändning, återvinning 

och reparationer till kollaborativ konsumtion kan kategoriseras som cirkulära affärsmodeller 

eftersom de utför cirkulära aktiviteter (Kiørboe, Sramkova & Krarup, 2015). Ett tydligare 

förslag för olika sätt att bedriva cirkulärt arbete föreslås av ING (2015) som i sin rapport 

menar att cirkulära affärsmodeller kan delas in i fem olika typer med olika fokus för cirkulärt 

arbete. Dessa presenteras i en försörjningskedja, som också kan ses som en produkts eller 

tillgångs livscykel, i figur 4 och förklaras nedan. 
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Figur 4. Cirkulärt arbete. Figur inspirerad av ING (2015, 29).  

 

1. “Cirkulära råvaror”  

Affärsmodeller i denna kategori handlar om att förändra produktionen på så sätt att mer 

återvinningsbara och förnybara material kan användas som råvaror (ING, 2015). Detta 

menar flera författare (se Frick & Hedenmark, 2016; Sauvé, Bernard och Sloan, 2016) är 

möjligt i praktiken men att produktionsmetoder idag är anpassade för att råvaror måste 

utgöras av jungfrumaterial, det vill säga att resurserna inte använts i en tidigare livscykel. 

Exempel på företag som använder denna affärsmodell är IKEA och H&M som i ökande 

omfattning använder fibrer och polymerer baserade på återvunna råvaror i sin produktion 

(Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015).  

 

2. “Resursförbättring”  

I denna kategori syftar affärsmodellen till att öka värdet på restmaterial och avfall från 

använda produkter genom materialåtervinning och upcycling. Detta innebär att 

materialflöden både går från produktion till kund men också tvärtom och att det finns en 

cirkularitet. Detta är möjligt genom insamling av använda produkter (ING, 2015). För att 

material ska ingå i en cirkularitet på detta sätt måste företag se till att resurser som ingår i en 

produkt fortfarande är värdefulla i slutet av produktens livslängd genom nya 

produktdesigner. Beroende på om resurserna kan återanvändas direkt eller om dessa behöver 

gå igenom en process innan återanvändning följer de olika materialflöden, vilket illustreras 

i blå färg i figur 4. Exempel på detta är Gro-Holland som har skapat en biologiskt sluten 

cirkel genom att samla in kaffesump från 100 restauranger i Nederländerna. Kaffesumpen 

används som växtsubstrat för champinjonodling varefter champinjonerna säljs till dessa 
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restauranger igen (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015). Detta innebär att resurser går 

igenom flera livscykler och cirkuleras i ett samarbete mellan Gro-Holland och 

restaurangerna, alltså på mesonivå. 

 

3. “Förlängd livscykel”  

Affärsmodeller i denna kategori innebär att man strävar efter att förlänga produkters och 

tillgångars livscykler. Detta innebär att i första hand underhålla och reparera produkter vilket 

kan jämföras med en inre cirkel i den tekniska cykeln i figur 3. Livscykler kan också 

förlängas genom återförsäljning och återtillverkning (ING, 2015). Detta har gjorts under 

lång tid av olika företag, särskilt inom fordonsbranschen där återtillverkning är vanligt 

(Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015). Om affärsmodellen också bygger på att företaget 

behåller ägandet av produkten faller sig sådana aktiviteter naturligt då det blir lönsamt för 

företaget att förlänga produktens livslängd (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015; 

Williander et al., 2015). 

 

4. “Dela”  

Affärsmodeller i denna kategori handlar om att i största möjliga utsträckning dela produkter 

och tillgångar mellan individer eller organisationer. Detta innebär att kapacitetsutnyttjande 

kan höjas och att produkter utnyttjas i högre utsträckning (ING, 2015). Att dela resurser 

kallas även kollaborativ konsumtion och utförs i exempelvis bilpooler där fler personer kan 

hyra samma bil (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015). Andra exempel är ToolPool vars 

affärsmodell går ut på att verktyg delas mellan flera och Rent-a-Plagg i Åre som hyr ut 

fjällvandringsutrustning (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015).  

 

5. “Produkt som en tjänst”  

Den sista affärsmodellen innebär ett alternativ till den traditionella modellen om att “köpa 

och äga” en produkt. Detta innebär att organisationen erbjuder en tjänst i form av 

användandet av produkten men behåller ägandet över den. Kunden betalar för den funktion 

som används (ING, 2015). Denna tanke kan överföras på bilpooler och att hyra 

fjällvandringutrustning men inkluderar även sådant som inte delas mellan flera, som vid 

leasing av bilar där bara en person leasar en bil. Ett annat exempel på detta är Philips nya 

affärsmodell “pay-per-lux” som innebär att Philips säljer belysning som en tjänst. Philips 

sköter allt för att kunden ska få belysning: design, utrustning, installation och underhåll. 

Detta innebär att kunden betalar för funktionen belysning, utan att betala för lampor, sladdar 
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eller att behöva utföra arbetet (Goldapple, 2016). Tanken med dessa affärsmodeller är att det 

automatiskt kommer finnas en vilja att förlänga livscykler och cirkulera material eftersom 

företaget tjänar på detta. Motsatsvis tjänar företag i en linjär ekonomi på kortare 

produktlivslängder, eftersom kunden då oftare köper en ny produkt.  

 

3.1.2.1.1 Cirkulära affärsmodeller som strategier  

Williander et al. (2015) menar att affärsmodeller där produkter erbjuds som tjänster utgör 

extremfall av cirkulär ekonomi och beskriver detta som “en resursbevarande logik för att 

skapa värde”. Dessa affärsmodeller innebär dock att aktiviteter ur alla affärsmodeller kan bli 

aktuella att utföra i samma organisation. En bilpool kan utgöra ett fiktivt exempel: ett företag 

tillverkar och hyr ut bilar som delas mellan personer och som endast betalar för funktionen 

transport (vilket kan relateras till affärsmodell 4 och 5). Detta kommer automatiskt leda till 

att företaget vill underhålla sina bilar och förlänga dess livscykler (enligt strategi 3). När 

bilarna inte längre kan användas kommer företaget tjäna på att tillvarata delar i uttjänta bilar 

och använda i nya bilar (enligt affärsmodell 2). För att kunna göra detta behöver 

produktionsmetoder förändras så att återvunna bildelar kan utgöra råvaror i nya bilar och 

därmed blir även affärsmodell 1 representerad. I praktiken är det dock sällan så enkelt. Ibland 

är det omöjligt att använda ett speciellt material som råvara igen eller att hyra ut den typ av 

produkt som tillverkas. En förutsättning i exemplet också att samma företag tillverkar bilarna 

och driver bilpoolen, vilket är ovanligt. Om inte fallens affärsmodeller helt bygger på en 

enda av dessa affärsmodeller kan förväntas att olika aktiviteter som utförs i en organisation 

kan relateras till olika affärsmodeller. 

 

Med detta sagt kan konstateras att en aktivitet som utförs inom en viss affärsmodell inte 

utesluter att inslag från andra affärsmodeller kan identifieras i samma organisation. 

Exempelvis kan ett företag både erbjuda tjänster och cirkulera produkter i den egna 

organisationen samtidigt. Därför kommer ING:s (2015) förslag till cirkulära affärsmodeller 

vidare i denna studie betraktas som olika strategier för att arbeta cirkulärt som alltså kan 

följas samtidigt av en organisation. När en organisation har valt vilken eller vilka strategier 

som lämpar sig för den specifika verksamheten kan den formella ekonomistyrningen komma 

att anpassas på olika sätt.  
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3.1.2.2 ReSOLVE  

Oavsett vilken eller vilka strategier som väljs finns ett generellt utvecklat verktyg för att 

utveckla cirkulärt arbete i både offentliga och privata organisationer (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015). Detta verktyg benämns ”ReSOLVE” och är utvecklat av Ellen 

MacArthur Foundation (2015). ReSOLVE står för Regenerate, Share, Optimise, Loop, 

Virtualise och Exchange och varje del innehåller mer konkreta handlingar som bör 

genomföras vid övergången till cirkulär ekonomi. Varje del menar Ellen MacArthur 

Foundation (2015) ökar utnyttjandet av fysiska tillgångar och förlänger dess livscykler samt 

byter ut ändliga till förnybara energikällor. ReSOLVE presenteras i figur 5. 
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Figur 5. ReSOLVE. Inspirerad av Ellen MacArthur Foundation (2015). 

 

3.1.2.3 Att mäta cirkularitet 

När det kommer till att utvärdera till vilken utsträckning en organisation arbetar cirkulärt 

saknas ett perfekt mått för cirkularitet (Arfwidsson, Sarasini & Nyström, 2015; Ellen 

MacArthur Foundation, 2015; Williander et al., 2015). Detta debatteras av forskare som ett 

problem då företag använder begreppet cirkulär ekonomi som ett modeord utan att ha förstått 

logiken bakom konceptet (Williander et al., 2015). I skrivande stund utvecklas mått för 

cirkularitet på mikro- och produktnivå i forskningsprojekt och skulle enligt 

• Byta till förnybara källor och material

• Bevara ekosystemets hälsa genom insamling, 
bibehållande och renovering av material

• Återlämna biologiska resurser till biosfären

Regenerate
tänk förnybart genom att

• Dela tillgångar som bilar, lokaler och redskap med 
andra

• Återanvända och använda begagnat

• Förlänga livscykler genom underhållning och design 
som medför hållbarhet och varaktighet

Share
dela resurser genom att

• Öka produktprestanda och effektivitet

• Eliminera avfall både i den egna produktionen och 
hela försörjningskedjan

• Nyttja information, automatisering och 
fjärravläsning

Optimise
optimera genom att

• Återtillverka produkter och komponenter

• Återvinna material

• Nedbrytning på aerobiska sätt, det vill säga 
mikroorganismers hjälp till förmultning i naturliga 
processer

Loop
slut cirklar genom att

• Virtualisera direkt genom att lägga upp böcker, cd-
skivor och dylikt på internet

• Virtualisera indirekt genom att exempelvis 
uppmuntra till onlineshopping

Virtualise
dematerialisera genom 

att

• Byta gamla icke förnybara material till avancerade 
icke förnybara material

• Tillämpa nya teknologier (exempelvis 3D-printing)

• Välja nya varor/tjänster (exempelvis multimodala 
transporter)

Exchange
avancera genom att
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Upphandlingsmyndigheten (2017) kunna användas som beslutsunderlag vid exempelvis 

offentlig upphandling. Ett mått för cirkularitet föreslås av Ellen MacArthur Foundation 

(2017) som innebär att dividera det totala värdet av återvunnet material och återvunnen 

energi med värdet av alla jungfruliga, alltså icke tidigare använda, råvaror. Linder, Sarasini 

och van Loon (2017) presenterar ett alternativ: värdet på andelen återcirkulerat material 

dividerat med värdet på totalt (återcirkulerat och nytt) material. Det vanligaste sättet att 

uttrycka utsträckningen av cirkulärt arbete är än så länge genom Cradle to Cradle-

certifieringar av produkter (Arfwidsson et al., 2015). 

 

3.1.2.4 Cradle to Cradle 

Cradle to Cradle, eller Vagga till vagga, är som tidigare nämnt en designfilosofi som utgör 

en viktig byggsten för att utveckla cirkulär ekonomi (Jansson, 2015). Cradle to Cradle-

principer ska användas i syfte att stödja cirkulariteten i organisationer och i samhället. Cradle 

to Cradle har fått sitt namn av tanken om att en använd resurs alltid utgör en råvara för en 

ny livscykel. Cradle, eller vagga, ska därmed symbolisera att slutet av en livscykel innebär 

starten av en ny. Ett motto inom Cradle to Cradle är “Gör bra istället för mindre dåligt” 

(Braungart & McDonough, 2009) vilket innebär att det inte räcker med att minska påverkan 

på miljön utan att man också ska lämna positiva avtryck på denna, exempelvis genom att 

främja biologisk mångfald. Skaparna av designfilosofin, Braungart och McDonough (2009), 

presenterar tre huvudprinciper för Cradle to Cradle: 

1. Avfall = föda: alla produkter och allt material utgör näring för något annat. 

2. Använd den inkommande solenergin: energi som kan förnyas lika fort som den 

används. 

3. Främja mångfald: biologisk, kulturmässig och idémässig mångfald stärker olika 

systems återhämtningsförmåga. 

 

Den organisation som utger Cradle to Cradle-certifikat är The Cradle to Cradle Products 

Innovation Institute. När en produkt går igenom processen för certifiering bedöms den 

utifrån fem olika kategorier som presenteras i figur 6. En produkt blir bedömd på en av fem 

olika nivåer: Basic, Brons, Silver, Guld och Platina, i respektive kategori. Basic är den lägsta 

och platina den högsta nivån. Detta innebär att en produkt kan ha platinanivå i socialt arbete 

samtidigt som den endast når upp till silvernivå avseende användning av förnybar energi och 

minskade koldioxidutsläpp. Den certifieringsnivå som produkten blir tilldelad baseras på att 

produkten klarar nivån i alla sex kategorier. Det vill säga att en produkt blir certifierad på 
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silvernivå om den når upp till minst silvernivå i alla kategorier (The Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute, 2017b). Exakt vad som krävs i respektive kategori för att nå 

en viss nivå diskuteras inte djupare här. 

 

 

Figur 6. De fem kategorierna i Cradle to Cradle-certifiering. Inspirerad av The Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute (2017b).  

 

3.1.3 Studiens syn på cirkulär ekonomi  

De rapporter och vetenskapliga artiklar som stötts på under arbetet med denna studie har en 

överhängande optimistisk syn på cirkulär ekonomi som lösningen på resursbrist. 

Förespråkare för cirkulär ekonomi diskuterar konceptet i relation till linjär ekonomi som i 

teorin verkar vara väldigt olik cirkulär ekonomi. Dock har hållbarhetsarbete utvecklats under 

många årtionden världen över, inte minst i Sverige, och det är få svenska företag idag som 

Kunskap om 
kemiska 
ingredienser i 
produktens 
material och 
arbeta mot bättre 
material.

- Identifiering av 
biologiska 
respektive tekniska 
material. 
- Förståelse för hur 
kemiska risker 
påverkar miljö och 
människor negativt.

Designing av 
produkter med 
material som 
kommer från, och 
på ett säkert sätt 
kan återgå till, 
naturen eller 
produktionen. 

- Maximera 
procenthalten av 
återvunnet material 
i produkter.
Maximera 
procenthalten av 
material som kan bli 
återanvänt, 
återvunnet eller 
komposterat vid 
slutanvändning. 
- Utnämna produkt 
som teknisk (kan på 
ett säkert sätt 
återvända till 
produktion) 
och/eller biologisk 
(kan på ett säkert 
sätt återvända till 
naturen). 

Föreställning om 
en framtid där all 
produktion 
använder 100% 
förnybar energi. 

- Använda 
förnybara 
energikällor och 
minska 
koldioxidutsläpp.

Hantering av rent 
vatten som en 
dyrbar resurs och 
mänsklig rättighet.

- Hantera 
vattenpåverkan i 
alla anläggningar.
- Identifiera, 
bedöma och 
optimera alla 
industrikemikalier i 
en anläggnings 
avloppsvatten.

Utförandet av 
aktiviteter som 
högt värderar alla 
människor och 
naturliga system 
som blir 
påverkade av 
produkten på 
något sätt.

- Utföra 
självutvärderingar 
för att identifiera 
egna brister eller 
brister i 
försörjningskedjan 
samt 
tredjepartsutvärderi
ng för att säkerställa 
optimala 
förhållanden.
- Göra en positiv 
skillnad för 
medarbetares liv 
och samhället.
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inte på något sätt arbetar för ökad hållbarhet. För att kunna diskutera på ett objektivt sätt bör 

cirkulär ekonomi därför jämföras med tidigare hållbarhetsarbete. En diskussion om hur 

cirkulärt arbete skiljer sig från traditionellt hållbarhetsarbete kan leda till en djupare analys 

då tydligare samband kan göras mellan cirkulärt arbete och formell ekonomistyrning. 

 

I teorin finns en mängd skillnader mellan cirkulär ekonomi och tidigare hållbarhetsarbete; 

den allra tydligaste bör vara tanken om att resurser har evigt liv och att inget avfall genereras. 

I praktiken handlar traditionellt hållbarhetsarbete till stor utsträckning om återvinning, 

minskade utsläpp och återtillverkning. Cirkulär ekonomi på mikronivå handlar enligt Sauvé, 

Bernard och Sloan (2016) likt detta också om att utveckla en renare produktion, minska 

avfall och optimera resursutnyttjandet i den enskilda organisationen. Vidare förklarar Van 

Renswoude et al. (2015) att inga affärsmodeller idag är 100 % cirkulära eftersom det är 

omöjligt att helt eliminera avfall på grund av praktiska orsaker. Det finns därför i denna 

studie en förväntning på att cirkulär ekonomi så som den beskrivs i teorin inte är lika 

utvecklad i praktiken, åtminstone inte ännu. Detta innebär att cirkulärt arbete kan likna 

hållbarhetsarbete mer eller mindre men bör utföras enligt nya strategier och principer samt 

med hjälp av nya verktyg som ReSOLVE eller Cradle to Cradle-certifieringar.  

 

Oavsett hur väl fallens cirkulära arbete stämmer överens med cirkulär ekonomi som den 

beskrivs i teorin, finns i denna studie ett antagande om att cirkulär ekonomi på mikronivå 

bör innebära att organisationer tar ett ökat ansvar över en produkts hela livscykel genom att 

följa cirkulära principer från teorin. Detta för att kunna säkerställa maximalt utnyttjande av 

resurser och minimering av avfall på olika sätt, beroende på organisationens förutsättningar. 

I denna studie definieras cirkulär ekonomi på mikronivå därför som ett “paket av principer 

som en organisation följer i syfte att öka hållbarheten genom att ta ökat ansvar för en 

produkt eller tillgångs hela livscykel”. Det cirkulära arbetet kan vara tydligare i vissa delar 

av en livscykel beroende på vilka strategier som följs. Exempelvis innebär strategi ”1. 

Cirkulära råvaror” att det cirkulära arbetet främst utförs i början av livscykeln och strategi 

”4. Dela” att arbetet är förändrat i användningsstadiet av en produkt eller tillgång. Pilen i 

figur 7 illustrerar att cirkulär ekonomi på mikronivå kan delas in i olika strategier för 

cirkulärt arbete. Beroende på hur det cirkulära arbetet är utformat kan olika anpassningar 

göras i den formella ekonomistyrningen.  
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Figur 7. Cirkulär ekonomi på mikronivå. 

 

3.2 Formell ekonomistyrning 

Det moderna sättet att se på ekonomistyrning grundades av Robert Anthony och beskrivs 

som en länk mellan strategisk planering och operationell kontroll (Herath, 2006). Anthony 

(1965, 17) definierar ekonomistyrning som “the processes by which managers assure that 

resources are obtained and used effectively and efficiently in the accomplishment of the 

organization’s objectives”. Traditionellt har ekonomistyrningen fokuserat främst på att förse 

beslutsfattare med information men har på senare tid blivit kritiserad för att inte fokusera 

tillräckligt på hur organisationen ska styra medarbetares beteenden och handlingar (Herath, 

2006). Ekonomistyrningens två övergripande uppgifter kan därmed sägas vara att (1) ta 

fram, analysera och reagera på information inför beslutssituationer (Atkinson et al., 2011) 

och (2) att styra medarbetares beteenden i önskad riktning (Malmi & Brown, 2008). Detta 

för att i sin tur styra organisationen i linje med dess strategi mot de uppsatta mål och den 

vision som finns med hjälp av olika styrmedel (Anthony et al., 2014). Formell 
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ekonomistyrning utgörs av de formella styrmedel en organisation använder sig av som på 

något sätt är uttalade eller sanktionerade av ledningen (Greve & Dergård, 2017). 

 

3.2.1 Ekonomistyrningens användningsområden 

Tucker och Parker (2015) menar att det är av yttersta vikt att styrmedel används i relation 

till organisationens strategiska riktning. Ett exempel på en sådan argumentation förs av 

Paulsson (1993) som ifrågasätter användningen av kortsiktiga, ekonomiska mätinstrument i 

offentliga verksamheter eftersom dessa organisationer inte syftar till att skapa ekonomisk 

vinst. Detta innebär att formell ekonomistyrning kan användas i olika syften beroende på 

organisationens grundläggande målbild och mål med det cirkulära arbetet. 

Användningsområdet för styrmedlet bör därför vara viktigt att ta hänsyn till för att kunna 

besvara varför ett visst styrmedel anpassas till det cirkulära arbetet. 

 

Denna studie tar ett övergripande perspektiv på formell ekonomistyrning och dess ingående 

styrmedel, istället för att analysera ett specifikt formellt styrmedel i detalj. Malmi och Brown 

(2008) föreslår, med ett sådant brett perspektiv på styrningen, en grundläggande 

klassificering av styrmedel utifrån dess syften för att sedan kunna studera styrmedel och 

styrsystem som ett paket i en organisation. Ett styrmedel kan ha flera olika 

användningsområden. Exempelvis kan en budget användas både i planeringen för att 

allokera resurser men också för att påverka medarbetares beteenden genom delaktighet i 

budgetprocessen (Almqvist et al., 2016). De vanligaste användningsområdena för styrmedel 

är enligt Anthony et al. (2014) att: 

• Planera vad organisationen ska göra, 

• Koordinera de aktiviteter som utförs av organisationens olika enheter, 

• Kommunicera information, 

• Utvärdera information, 

• Fatta beslut om handlingar som ska utföras och 

• Påverka medarbetares beteenden i önskad riktning. 

Användningsområden för styrmedel presenteras i tabell 1. 

 

 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR STYRMEDEL  

Planera       Koordinera         Kommunicera         Utvärdera         Fatta beslut         Påverka 

Tabell 1. Användningsområden för styrmedel.  
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3.2.2 Styrpaketet 

Sättet att studera styrsystem skiljer mellan olika forskare. Enligt Otley (2016) studerar de 

flesta enbart en del i en organisations styrsystem, exempelvis budgeten, mätsystemet eller 

belöningssystemet, utan vidare hänsyn till dess relation till andra delar. En del i 

sammanhanget kan innebära ett delsystem, exempelvis i form av ett balanserat styrkort, eller 

ett enskilt styrmedel eller en regel (Malmi & Brown, 2008). För att besvara forskningsfrågan 

om hur och varför formell ekonomistyrning anpassas till cirkulärt arbete krävs ett 

övergripande perspektiv på en organisations formella ekonomistyrning och dess ingående 

formella styrmedel. Malmi och Brown (2008) och Chenhall (2003) argumenterar också för 

att det finns fördelar med att studera ett styrsystem i sin helhet eftersom de flesta 

organisationer använder sig av flera olika sorters styrmedel som har inverkan på varandra 

eller används tillsammans. För att kunna analysera ett organisations hela styrsystem på detta 

sätt har Malmi och Brown (2008) utvecklat teorimodellen ”MCS as a package” eller 

”styrpaketet”. Ett styrpaket är enligt Greve och Dergård (2017) ett formaliserat system och 

innehåller enbart formella, eller uttalade, styrmedel och delsystem. Styrpaketet erbjuder det 

övergripande perspektiv på ekonomistyrning som studien kräver och används därför som 

verktyg för att studera den formella ekonomistyrningens olika delar, hur dessa hänger ihop 

och eventuellt anpassas till cirkulärt arbete i studiens fall.  

 

I sin syn på styrpaketet delar Malmi och Brown (2008) in styrpaketet i fem sorters styrning 

eller delar: kultur, planering, cybernetisk styrning, belöning och kompensation samt 

administrativ styrning (Malmi & Brown, 2008). Olika delar verkar på olika nivåer i 

organisationen och har olika övergripande uppgifter. Styrpaketet presenteras i figur 8. 

 

 

Figur 8. Styrpaketet. Figur hämtad från Malmi & Brown (2008).  
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Greve och Dergård (2017) menar att Malmi och Browns (2008) styrpaket är teoretiskt 

utformad och syftar till att fungera som en övergripande teorimodell. I denna studie syftar 

styrpaketet till att användas som verktyg för att analysera den formella ekonomistyrningens 

olika delar enbart inom cirkulärt arbete och alltså inte för att analysera fallorganisationernas 

hela styrsystem och alla dess användningsområden. Detta innebär exempelvis att mått i 

denna studie enbart behandlar mått som är relaterade till cirkulärt arbete. Malmi och Browns 

(2008) modell kommer därför i detta avsnitt utvecklas för att utgöra en bättre anpassad 

teorimodell till studiens syfte. Detta görs med hjälp av Greve och Dergård (2017) som i en 

studie om formell ekonomistyrning i svenska företag utvecklar Malmi och Browns modell 

till en mer tillämpningsbar modell i praktiken.  

 

3.2.1.1 Kulturstyrning 

Den översta delen i styrpaketet behandlar den formaliserade kulturstyrningen i en 

organisation. Kulturstyrning omfattar de övergripande normer och värderingar som 

genomsyrar organisationen, vilka därmed påverkar beteenden och handlingar hos 

medarbetare. Malmi och Brown (2008) placerar kulturstyrningen överst i figuren för 

styrpaketet för att symbolisera att kulturstyrningen är en bred och subtil typ av styrning. 

Kultur kan ses både ur ett informellt och formellt perspektiv. Greve och Dergård (2017) 

menar att även om det kan finnas en företagskultur som påverkar medarbetares beteenden, 

som inte är sanktionerad av ledningen, ingår en sådan informell kultur inte i teorin för 

styrpaketet.  

 

Kultur som formell styrform handlar enligt Greve och Dergård (2017) om att skapa 

gemensamma värderingar och föreställningar bland organisationens medarbetare genom 

kommunikation av värderingar och visioner. Kulturstyrningen innebär därmed en indirekt 

påverkan på beteenden (Greve & Dergård, 2017). Malmi och Brown (2008) delar in den 

kulturella styrningen i klanstyrmedel, värdebaserade styrmedel och symbolbaserade 

styrmedel. Värdebaserade styrmedel innebär att beteenden styrs genom att ledningen 

förmedlar vilka värderingar som önskas bland medarbetare i organisationen. Klaner består 

ofta av en subkultur av individer som exempelvis har samma yrkesprofessioner och 

innefattar etablerade värden eller övertygelser som skapas inom klanen. Symbolbaserade 

styrmedel utgörs av exempelvis klädkoder eller planlösningar på arbetsplatsen som 

förmedlar vilken kultur som ska genomsyra organisationen (Malmi & Brown, 2008).  
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Greve och Dergård (2017) erbjuder en mer formaliserad inriktning på kulturstyrningen inom 

teorin för styrpaketet vilket lämpar sig bättre för syftet i denna studie. Kulturstyrningen 

enligt Greve och Dergård (2017) består av kommunikation av värderingar och visioner, 

rekrytering och socialisering av medarbetare samt riktlinjer och procedurer. Kommunikation 

av värderingar och visioner sker främst via formella dokument som förmedlar strategiska 

intentioner och visioner till medarbetare inom organisationen, likt värdebaserade styrmedel 

enligt Malmi och Brown (2008). Rekrytering och socialisering handlar om hur ledningen 

dels försöker rekrytera medarbetare vars personlighet stämmer överens med organisationens 

strategier men också hur man utbildar och håller evenemang för att engagera medarbetare i 

önskad riktning. Vidare menar Greve och Dergård (2017) att riktlinjer och procedurer utgörs 

av uttalade uppförandekoder som används för att förmedla hur verksamheten ska bedrivas 

på etiska, miljömässiga och sociala sätt.  

 

Eftersom kommunikation av värderingar inom cirkulär ekonomi, uppförandekoder i linje 

med cirkulära principer samt utbildningar inom konceptet kan förväntas vara viktiga 

kulturella styrmedel i cirkulärt arbete, snarare än klaner och symboler, används Greve och 

Dergårds (2017) indelning av kulturstyrning vidare i denna studie. Kulturstyrningens delar 

presenteras i tabell 2. 

 

KULTURSTYRNING 

Kommunikation av 

värderingar och visioner 

Rekrytering och socialisering   Riktlinjer och procedurer 

Tabell 2. Kulturstyrning som del i styrpaketet.  

 

3.2.1.2 Planering 

Planering börjar med att mål, och standarder för att nå dessa mål, sätts för organisationens 

funktionella områden (Malmi & Brown, 2008). Förutom att besluta om planer i framtiden 

menar Malmi och Brown (2008) att planering också är en process som kan öka medarbetares 

engagemang för dessa planer. Planering kan vara lång- eller kortsiktig. Långsiktig planering 

har ett mer strategiskt fokus och kallas även strategisk planering. Den strategiska 

planeringen handlar om att formulera mål samt att planera på medel och lång sikt och utförs 

oftast på ledningsnivå (Greve & Dergård, 2017).  
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Den kortsiktiga planeringen kallas även handlingsplanering och har ett taktiskt eller 

operativt fokus. Planering kan både vara finansiell, oftast i form av en budget, och icke-

finansiell (Greve & Dergård, 2017). På kort sikt kan icke-finansiell planering bestå av listor 

på uppgifter som medarbetare ska utföra (Malmi & Brown, 2008). I denna studie antas att 

planering för cirkulärt arbete kan vara både lång- och kortsiktig, strategisk såväl som 

operativ och även att mål för cirkulärt arbete kan sättas på olika nivåer i organisationen. 

Studiens syn på planering som del i styrpaketet presenteras i tabell 3. 

 

PLANERING 

Strategisk planering Handlingsplanering 

Tabell 3. Planering som del i styrpaketet.  

 

3.2.1.3 Cybernetisk styrning 

Cybernetisk styrning handlar om hur man mäter prestationer och utvärderar inom 

organisationen. Green och Welsh (1988, 289) definierar cybernetisk styrning som “a 

process in which a feedback loop is represented by using standards of performance, 

measuring system performance, comparing that performance to standards, feeding back 

information about unwanted variances in the systems, and modifying the system’s 

comportment”.  

 

Cybernetiska styrmedel och system kan vara designade för att enbart ge chefer information 

inför beslutfattande, exempelvis i situationer då prestationsmått analyseras av en chef eller 

kalkyler upprättas som beslutsunderlag. Malmi och Browns (2008) syn på styrpaketet 

exkluderar rent beslutsstödjande styrmedel och delsystem. Författarna argumenterar för att 

man bör se styrmedel som verktyg för att påverka medarbetare till att agera i linje med 

organisationens övergripande mål och strategier. Detta innebär exempelvis att kalkyler och 

kalkylsystem inte ingår i Malmi och Browns (2008) syn på styrpaketet (Greve & Dergård, 

2017). Macintosh och Quattrone (2010) samt Atkinson et al. (2011) menar dock att 

ekonomistyrning5 både syftar till att generera information som hjälper beslutsfattare bedöma 

hur bra organisationen uppnår mål samt att styra medarbetares beteenden i linje med 

                                                 
5 Vissa forskare skiljer på engelskans Management Control Systems, som då enbart innefattar 

styrning som syftar till att kontrollera medarbetares beteenden (se Malmi & Brown, 2008 och 

Merchant & van der Stede, 2007) och Management Accounting Systems som har en starkare 

koppling till beslutsfattande (se Malmi & Brown, 2008).  
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organisationens mål. I denna studie förväntas att även rent beslutsstödjande system påverkas 

av de nya tankesätt som den cirkulära ekonomin innebär eftersom en syn på att resurser har 

evigt liv kan innebära nya aspekter att ta hänsyn till i beslutsfattandet. Av denna anledning 

inkluderas även rent beslutsstödjande system, med fokus på kalkyler, i denna studie.  

 

I Malmi och Browns (2008) teorimodell delas den cybernetiska styrningen in i fyra sorters 

styrmedel eller delsystem: budget, finansiella mätsystem, icke-finansiella mätsystem och 

hybrida mätsystem. Synen på cybernetisk styrning i denna studie presenteras i tabell 4. Mått 

och mätsystem inkluderar finansiella, icke-finansiella samt hybrida mått och mätsystem. 

Respektive del i den cybernetiska styrningen förklaras i följande avsnitt. 

 

CYBERNETISK STYRNING 

Budgetar Mått och mätsystem Kalkyler 

Tabell 4. Cybernetisk styrning som del i styrpaketet.  

 

3.2.1.3.1 Budgetar 

Budgetar utgör viktiga styrmedel i de flesta organisationer då dessa kan användas på många 

olika områden och sätt. Oftast rör en budget monetära resurser men kan också utgå från 

exempelvis naturresurser eller kompetens (Almqvist et al., 2016). Som styrmedel för 

kontroll av medarbetares beteenden i en organisation kan budgeten användas för att 

utvärdera prestationer i förhållande till planeringen men kan också användas i 

beslutssituationer (Malmi & Brown, 2008). Traditionella syften med budgeten är främst att 

tillhandahålla chefer information för beslutsfattande. På senare år har budgetens syften 

kommit att utökas till att styra beteenden i högre utsträckning. Exempelvis kan motivation 

och medvetenhet om vad som behöver genomföras skapas genom att medarbetare får vara 

delaktiga i budgeteringen. Ibland kan även belöningssystemen vara kopplade till budgeten 

(Almqvist et al., 2016). 

 

3.2.1.3.2 Mått och mätsystem 

Mått och mätsystem kan som tidigare nämnt delas in i finansiella, icke-finansiella samt 

hybrida. Kritik har riktats mot den finansiella logiken i ekonomistyrningen eftersom fokus 

ofta ligger på siffror snarare än orsaker till dessa siffror. Icke-finansiella mått får allt större 

betydelser i organisationers styrpaket och kan användas för att identifiera drivkrafter för 
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prestation och överkomma brister som finns med finansiella mått och mätsystem (Malmi & 

Brown, 2008). Enligt Chen, Melissa och Merchant (2014) samt Neely et al. (2000) är icke-

finansiella prestationsmått viktiga för att nå framtida finansiella prestationer. Formella 

belöningssystem är därför ofta kopplade till både finansiella och icke-finansiella mått 

(Almqvist et al., 2016). Hybrida mätsystem omfattar en blandning av både finansiella och 

icke-finansiella mått (Malmi & Brown, 2008), exempelvis i form av ett balanserat styrkort. 

 

Enligt EASAC (2016) är prestationsmätning en av de mest kritiska frågorna inom styrning 

mot cirkulär ekonomi och Geng et al. (2012) menar att det finns behov av mått för cirkulär 

ekonomi på mikronivå. I denna studie antas att mått och mätsystem för cirkulära prestationer 

kan vara både finansiella, icke-finansiella och hybrida. Finansiella mått skulle exempelvis 

kunna vara kostnadsbesparingar till följd av ökat delande av tillgångar eller avkastning på 

cirkulära produkter i jämförelse med avkastning på icke-cirkulära produkter. Det kan också 

förväntas att organisationer som insamlar produkter använder sig av icke-finansiella mått 

som “andel insamlade produkter av sålda produkter” eller “andel råvaror som består av 

material från insamlade produkter”. Om dessa mått indikerar en ökning bör de cirkulära 

målen vara lättare att nå. Man kan också förvänta sig att mått utvecklas efter mål som kan 

sättas under respektive kategori för en Cradle to Cradle-certifiering. Exempel på detta skulle 

kunna vara att använda måttet “procentuell kännedom av material” för att sträva efter att nå 

målet att ha total kännedom om materialinnehållet i en produkt.  

 

3.2.1.3.3 Kalkyler 

Kalkylering på kort sikt, vanligen med en tidshorisont på upp till ett år, brukar benämnas 

produktkalkylering. Produktkalkylering syftar till att förse beslutsfattare med information 

om vad det kostar att erbjuda en viss vara eller tjänst och vad olika handlingsalternativ i 

produktionen kostar. Kalkylering på lång sikt benämns investeringskalkylering och syftar 

till att ge information om vilka investeringar som är fördelaktiga att göra. 

Investeringskalkyler innebär ofta att man måste beakta betalningskonsekvenser för flera år 

(Almqvist et al., 2015).  

 

Inom cirkulär ekonomi strävas, åtminstone i teorin, efter att förlänga produkters eller 

tillgångars livscykler, eller se till att dessa avslutas i samband med att en ny påbörjas. 

Användning av livscykelkalkyler, eller LCC-kalkyler, är ett sätt att bemöta problematiken 

som kan uppstå när en livscykel förlängs. En LCC-kalkyl omfattar alla de intäkter och 
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kostnader som en produkt eller investering ger upphov till under dess hela livscykel; från 

produktdesign till efterservice eller från planeringsarbetet av en byggnad tills dess att 

byggnaden inte längre är användbar. Om inga intäkter finns eller om det finns svårigheter 

med att uppskatta dessa, kalkyleras enbart för kostnader (Bhimani et al., 2012). En LCC-

kalkyl kan vara fördelaktig eftersom Ellen MacArthur Foundation (2015) menar att man 

inom cirkulär ekonomi bör underhålla och reparera produkter och tillgångar i första hand, 

vilket innebär ytterligare kostnader under livslängden som bör beräknas korrekt. Dessutom 

läggs inom cirkulär ekonomi stort fokus i designarbetet (Braungart & McDonough, 2009) 

vilket kan innebära att en ökad utgift tidigt i livscykeln ska kunna motiveras av senare 

intäkter eller kostnadsbesparingar.  

 

LCC-kalkylering kallas även “Cradle to Grave-kalkylering” (Bhimani et al., 2012) vilket är 

intressant i en jämförelse med designfilosofin Cradle to Cradle. Ett av de problem som Korse 

et al. (2016) ser med linjära tankesätt är synen på tillgångar som att dessa minskar i värde 

över tid. Cirkularitet handlar i teorin om att resurser inte tappar värde eftersom dessa 

cirkuleras i cykler. Därför finns en problematik LCC-kalkyler eftersom dessa förutsätter att 

det finns ett slut på livslängden. Detta innebär att även om en produkt eller tillgång enbart 

har en livscykel, kommer de resurser som ingår i produkten ha oändligt antal livscykler vilket 

bör visas hänsyn i beslutsunderlaget. En kalkyl för en investering bör därför inte innehålla 

någon kostnad för värdeminskning, alltså avskrivning, eftersom det förutsätts att resursernas 

värde bevaras under livslängden (Korse et al., 2016). På samma sätt bör produktkalkyler 

enligt innehålla en logik om att resurser i en produkt kan tas tillvara på i framtiden. Tanken 

om att resurser återanvänds i cykler kan försvåra beslutsfattandet eftersom ett beslut 

påverkar resursers användningsmöjligheter i andra livscykler i framtiden.  

 

3.2.1.4 Belöning och kompensation 

Belönings- och kompensationssystem syftar till att motivera medarbetare och öka 

prestationer bland individer och grupper genom belöningar (Malmi & Brown, 2008). 

Belöningssystem syftar till att förena medarbetares mål med organisationens övergripande 

mål (Bonner & Sprinkle, 2002). I de organisationer som har systematiskt utvecklade 

belöningssystem brukar belöningar och kompensationer vara kopplade till icke-finansiella 

mått, finansiella mått eller budgetutfall som individer eller grupper ansvarar över (Almqvist 

et al., 2016; Greve & Dergård, 2017). Belönings- och kompensationssystem antas kunna 
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vara kopplade till prestationer inom cirkulärt arbete och utgör därför en del i styrpaketet i 

studien enligt tabell 5. 

 

BELÖNING OCH KOMPENSATION 

Tabell 5. Belöning och kompensation som del i styrpaketet.  

 

3.2.1.5 Administrativ styrning 

Administrativ styrning styr beteenden genom att organisera individer eller grupper på olika 

sätt och beskriva hur uppgifter ska utföras. Malmi och Brown (2008) menar att det finns tre 

olika former av administrativ styrning: ledningsstruktur, organisationsstruktur och policies 

och procedurer. Ledningsstrukturen bestämmer vem som bär ansvar för vad och omfattar 

system som syftar till att samordna olika organisatoriska enheter. Policies och procedurer 

styr beteenden genom att standardprocedurer är bestämda att utföras på ett visst sätt och 

organisationsstrukturen avgör vilka sorters kontakter och relationer olika delar i 

organisationen ska ha till varandra (Malmi & Brown, 2008). Strukturen avgör om ansvar ska 

fördelas ut i större utsträckning i en mer decentraliserad organisation eller om organisationen 

ska vara mer centraliserad (Ferreira & Otley, 2009). 

 

Främst diskuteras inom administrativ styrning hur ansvar och beslutsrätt är fördelat (se 

Crutzen Zvezdov & Schaltegger, 2017; Greve och Dergård, 2017). Policies, eller riktlinjer, 

och procedurer kategoriseras enligt Greve och Dergård (2017) under kulturstyrning då dessa 

påverkar beteenden indirekt. I denna studie antas inte organisationsstrukturen avseende 

kontakter och relationer i organisationen ha någon påverkan på styrningen i det cirkulära 

arbetet. Däremot kan studeras på vilken nivå ansvar finns och vem som tar beslut som är 

relaterade till det cirkulära arbetet eftersom beslutsfattande inom cirkulärt arbete antas 

innebära vissa svårigheter. Studiens syn på administrativ styrning följer Greve och Dergårds 

(2017) förslag och fokuserar enbart på ansvarsfördelning och beslutsrätt enligt tabell 6. 

 

ADMINISTRATIV STYRNING 

Ansvarsfördelning och beslutsrätt 

Tabell 6. Administrativ styrning som del i styrpaketet.  
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3.2.3 Studiens syn på formell ekonomistyrning 

De delar som hittills diskuterats i styrpaketet kan sammanfogas i ett komplett styrpaket likt 

Malmi och Browns teorimodell (se figur 8). Vidare bygger studien på antagandet om att 

användningsområdet för ett visst styrmedel i styrpaketet kan innebära att detta behöver 

anpassas på olika sätt till det cirkulära arbetet, vilket illustreras med en pil i figur 9. Figur 9 

visar studiens syn på formell ekonomistyrning.  

 

 

Figur 9. Studiens syn på formell ekonomistyrning.  

 

3.2.4 Formell ekonomistyrning i hållbarhetsarbete 

Som tidigare nämnt förväntas cirkulärt arbete i praktiken påminna mer eller mindre om 

traditionellt hållbarhetsarbete. Eftersom både cirkulärt arbete och traditionellt 

hållbarhetsarbete syftar till att öka hållbarheten kan det förväntas att samma styrmedel kan 

anpassas för att driva arbetet framåt, dock inte nödvändigtvis på samma sätt. Crutzen, 

Zvezdov och Schaltegger (2017) har i sin studie undersökt vilka styrmedel som anpassats 

till hållbarhetsarbetet bland 17 stora västeuropeiska företag som anses ledande inom 

hållbarhetsarbete. På vilket sätt hållbarhetsarbetet framträdde i den formella 

ekonomistyrningen förklaras inte utförligt i artikeln. Studiens resultat visar att en 

organisationskultur som genomsyras av hållbarhetsvärderingar är viktig för att bedriva 

hållbarhetsarbete, även om denna klassas som informell i studien. Detsamma kan också 

förväntas gälla för formaliserad kulturstyrning i cirkulärt arbete, eftersom även denna syftar 
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till att påverka människor indirekt till att arbeta för ökad hållbarhet (Greve & Dergård, 2017). 

Det kan därmed förväntas att formella kulturella styrmedel används i syfte att påverka 

medarbetare till att engagera sig i cirkulärt arbete. 

 

Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) visade också i sin studie att alla delar av 

styrpaketet (det vill säga kulturstyrning, planering, cybernetisk styrning, belöning och 

kompensation samt administrativ styrning) kan anpassas till hållbarhetsarbete för att driva 

detta framåt. Det kan också förväntas att alla delar av styrpaketet kan anpassas för att styra 

cirkulärt arbete, exempelvis genom att planera för cirkulära mål på olika lång sikt och 

utvärdera det cirkulära arbetet med hjälp av cybernetisk styrning. 

 

Vidare visade studiens resultat på att olika styrmedel utöver kulturstyrningen anpassas i en 

viss ordning till hållbarhetsarbetet. Ordningen har en logisk följd: först behöver någon 

ansvara för att information tas fram vilket påverkar den administrativa styrningen. 

Informationen tas fram genom cybernetiska styrmedel och används för prestationsmätning, 

beslutsfattande och kontroll. Med hjälp av denna information kan organisationen formulera 

strategiska mål som senare kan brytas ner på kort sikt i planeringen. Noteras bör att alla 

företag som hade ett belönings- och kompensationssystem i författarnas studie också 

baserade belöningar på hållbarhetsrelaterade prestationer (Crutzen, Zvezdov & Schaltegger, 

2017). Ordningen innebär att varje steg upp i figur 10 förutsätter att formella styrmedel i 

steget under på något sätt har anpassats till hållbarhetsarbetet och ett företag kan därmed 

placeras in i en av fyra grupper. Om inte alla delar av styrpaketet visar sig vara anpassade i 

studiens resultat kan denna ordning förväntas följas även för styrning mot cirkulärt arbete. 
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Figur 10. Formella styrmedel som anpassas till hållbarhetsarbete.  

 

Crutzen, Zvezdov och Schalteggers (2017) resultat leder sammanfattningsvis till tre 

förväntningar på resultaten i denna studie: 

1. Kulturstyrningen är viktig att anpassa till cirkulärt arbete då denna kan motivera och 

engagera medarbetare till att arbeta enligt cirkulära principer. 

2. Alla delar av styrpaketet kan anpassas till cirkulärt arbete på något sätt. 

3. Om inte alla delar är anpassade bör styrmedel anpassas i samma ordning som 

presenteras i figur 10. 

 

3.3 Konceptuell modell  

Studiens syn på cirkulär ekonomi på mikronivå samt formell ekonomistyrning har hittills 

presenterats i figurer i teorin. Dessa figurer kan nu slås samman i en konceptuell modell som 

kan användas för att se samband i analysen. Kort sammanfattat handlar cirkulär ekonomi på 

mikronivå om att ta ett större ansvar över en produkt eller tillgångs hela livscykel genom att 

följa cirkulära principer. Det cirkulära arbetet kan delas in i olika cirkulära strategier som 

innebär att arbetet har olika fokus i livscykler för produkter eller tillgångar. Beroende på hur 

det cirkulära arbetet är utformat samt användningsområdet för ett visst styrmedel anpassas 

styrmedlet till det cirkulära arbetet.  

 

Grupp 4 - "Hela paketet"
Cybernetisk styrning, administrativ styrning, 
strategisk planering, handlingsplanering och 

belöning och kompensation

Grupp 3 - "Kortsiktsorienterad" (inklusive 
långsiktig planering)

Cybernetisk styrning, administrativ styrning, 
strategisk planering och handlingsplanering

Grupp 2 - "Långsiktsorienterad"
Cybernetisk styrning, administrativ styrning 

och strategisk planering

Grupp 1 - "Rapporterings- och 
mätningsorienterad"

Cybernetisk styrning och administrativ 
styrning
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I figur 11 presenteras studiens konceptuella modell bestående av fyra delar. I analysens 

första del används den del av modellen som avser cirkulära strategier för att identifiera 

fallens strategier samt fokus i livscykeln för det cirkulära arbetet. De två nedre delarna syftar 

till att relatera anpassningar i den formella ekonomistyrningen till det cirkulära arbetet. 

Pilarna i figuren illustrerar att det cirkulära arbetet leder till att styrningen får olika 

användningsområden för olika styrmedel, som i sin tur orsakar anpassningar i den formella 

ekonomistyrningen. 
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Figur 11. Konceptuell modell. 
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4 Empiri 

I detta avsnitt presenteras studiens empiriska information. Avsnittet är uppdelat i två 

övergripande delar, en för respektive fallorganisation. Varje delavsnitt börjar med en 

bakgrund om organisationen och det cirkulära arbetet inom organisationen. Därefter 

förklaras den formella ekonomistyrningens anpassningar till det cirkulära arbetet. 

 

 

4.1 Ronneby kommun  

4.1.1 Bakgrund 

Ronneby kommun är en medelstor kommun, med cirka 29 000 invånare, som ligger i 

centrala Blekinge (Ronneby kommun, 2016b). År 2011 antog kommunen ett 

kvalitetsprogram som innebär att hållbarhet ska bli en central del i all ny- och ombyggnation 

i kommunen med inspiration från Cradle to Cradle-filosofin. Ronneby kommuns 

övergripande vision sedan dess är att vara ”en internationellt erkänd innovativ motor för 

hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle” 

(Ronneby kommun, 2013a). Kvalitetsprogrammet syftar till att “Ronneby ska bli ett hållbart 

samhälle där resurser används och återanvänds i effektiva former” (Ronneby kommun, 

2012b, 3). För att göra detta utförs all nybyggnation med hänsyn till fokusområdena: energi, 

vatten, inomhusmiljö, biologisk mångfald i utemiljön, byggmaterial samt social mångfald 

(Ronneby kommun, 2012b). De som är ansvariga för kommunens byggnader är den tekniska 

förvaltningen som sorterar under Kommunstyrelsen (Ronneby kommun, 2013b). 

 

Under 2011 startades Cefur som ett forsknings- och utvecklingscenter med fokus på hållbar 

utveckling enligt cirkulära principer och med inriktning mot Cradle to Cradle. Cefurs uppgift 

är att stötta och kommunicera kommunens cirkulära arbete till allmänheten samt att hjälpa 

företag i utvecklingen mot mer cirkulära verksamheter. Inom Cefur arbetar bland annat 

kemister som har god kunskap inom olika materials påverkan på miljö och hälsa (Sandberg, 

2017). Tekniska förvaltningen och Cefur samarbetar i frågor som rör Cradle to Cradle-

inspirerade byggnader vilka än så länge främst avser förskolor och grundskolor eftersom 

barn är särskilt utsatta för gifter i skolmiljön (Lavesson, 2017).  
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Sandberg (2017) som är enhetschef för Cefur berättar att en cirkulär ekonomi är det man 

strävar efter att uppnå och att man använder Cradle to Cradle som metodik för att nå dit. 

Anledningen till att kommunen började arbeta cirkulärt var för att detta ansågs som en god 

grundidé för hållbart arbete (Sandberg, 2017). Cirkulär ekonomi i sammanhanget diskuteras 

på makronivå. Sandberg (2017) är övertygad om att Sverige kommer vara en cirkulär 

ekonomi om 100–150 år men menar att utvecklingen dit inte kommer vara smärtfri. 

Sandberg (2017) jämför utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med den industriella 

revolutionen eller utvecklingen mot dagens internetsamhälle och menar att de företag som 

inte förbereder sig inför en cirkulär ekonomi kommer ha svårigheter att hålla sig kvar på 

marknaden.  

 

4.1.1.1 Projekt 

Den första investeringen som gjordes enligt kvalitetsprogrammet var en nybyggnation av 

förskolan Backsippan i orten Listerby som marknadsförs som “Sveriges hälsosammaste 

förskola” och invigdes år 2014. Därefter har en om- och tillbyggnation för skolan 

Listerbyskolan genomförts vilket också inneburit att man plockat ut material som inte nått 

upp till de nya kraven. Tillbyggnaden har gjorts enligt Cradle to Cradle-principer likt 

Backsippan. Även en om- och tillbyggnad för ett arkivcentrum i kommunen är inspirerad av 

Cradle to Cradle (Lavesson, 2017). Eftersom Cradle to Cradle-certifikat enbart kan tilldelas 

produkter och inte byggnader är inte kommunens byggnader Cradle to Cradle-certifierade 

(Lavesson, 2017).  

 

I skrivande stund arbetar kommunen med den andra nybyggnationen i ordningen, med 

inspiration från Cradle to Cradle, som också ska bli en förskola i stadsdelen Hulta. Hulta 

förskola beräknas stå färdig under andra halvåret av 2017 och i projektet strävar man efter 

att bygga en än mer hälsosam och miljövänlig byggnad. Exempelvis kommer ingen asfalt 

läggas på området då naturliga material föredras. Projektet efter Hulta förskola är en om- 

och tillbyggnation av Snäckebacksskolan där en miljöinventering av den tidigare byggnaden 

kommer genomföras. Projektet planeras vara färdigt till vårterminen år 2020. I mars 2017 

togs även beslut om att bygga två nya grundskolor samt två nya förskolor i kommunen. 

Eftersom all ny-, om- och tillbyggnation ska ske enligt Cradle to Cradle-principer kommer 

arbetet fortsätta i dessa byggnationer och man satsar på att utvecklas till det bättre genom att 

sätta nya mål att sträva efter för varje projekt (Lavesson, 2017). 
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Utöver förskolor och grundskolor har Ronneby kommun också utvecklat ett 

kvalitetsprogram för byggnationen en ny stadsdel vid namn Kilen som i skrivande stund 

ännu inte börjat byggas. Kilen ska bli en hållbar stadsdel där all byggnation sker enligt 

cirkulära Cradle to Cradle-principer. Visionen är att Kilen ska bli Sveriges första stadsdel 

som lämnar ett positivt avtryck istället för bara ett mindre negativt. Ett positivt avtryck i 

sammanhanget innebär att den biologiska mångfalden inte bara är opåverkad utan stärks, att 

området genererar mer energi än det förbrukar genom sol-, vind- och vattenkraft samt att 

vatten som lämnar området är renare än det som kommer dit (Ronneby kommun, 2016c).  

 

4.1.1.2 Projektgrupper 

För varje investering bildas en projektgrupp som driver projektet. Projektgruppen utgörs dels 

av medarbetare från de förvaltningar som är berörda i investeringen men också personer från 

Cefur med olika kompetenser inom bland annat kemi och statsvetenskap. Tekniska 

förvaltningen ansvarar över kommunens fastigheter varför dessa utgör en del i 

projektgrupper men även miljö- och byggnadsförvaltningen kan vara involverade. Eftersom 

kommunen valt att främst bygga Cradle to Cradle-inspirerade skolor är också 

utbildningsförvaltningen involverad. Då man har beslutat om att bygga två nya grundskolor, 

vilket innebär en stor investering, kommer en styrgrupp ta hand om frågor för att öka 

kontrollen och samordningen under projektet. Styrgruppen kommer utgöras av bland andra 

Kommundirektören, Cefurs enhetschef samt förvaltningschefen för tekniska förvaltningen 

(Sandberg, 2017).  

 

4.1.1.3 Cirkulärt arbete utöver byggnationer 

Utöver cirkulärt arbete i byggnationer utvecklas andra delar inom kommunens verksamhet 

efter cirkulära principer. Allt matavfall som samlas in från privatpersoner och kök över hela 

kommunen körs till en biogasanläggning i Mörrum i västra Blekinge (Lavesson, 2017). I 

biogasanläggningen omvandlas årligen 15 000 ton matavfall till 2,4 miljoner kubikmeter 

fordonsgas, vilket motsvarar 2,6 miljoner liter bensin. Gasen är ett miljövänligt bränsle. 

Restprodukter i Mörrums biogasanläggning blir produkter som återanvänds i kretsloppet; 

exempelvis kompostjord och anläggningsjord (VMAB, 2016). Biogas från Mörrums 

anläggning ska användas som drivmedel i en bilpool som i skrivande stund är under uppstart 

(Lavesson, 2017). Denna ska drivas i ett samarbete mellan Ronneby kommun och 

bilpoolsföretaget Sunfleet och ska bestå av gashybrider och eldrivna bilar. Under dagtid ska 
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bilarna användas för tjänsteresor inom kommunen och under kvällstid och helger ska 

bilpoolen vara öppen för allmänheten (Ronneby kommun, 2017).  

 

4.1.2 Ronneby kommuns cirkulära arbete 

Sandberg (2017) förklarar att en utmaning inom alla delar av en organisation vid övergången 

till arbete enligt cirkulära principer är att förändra sitt förhållningssätt till resurser. Sandberg 

(2017) menar att om man ska betrakta resurser som att dessa har eviga liv måste förändringar 

göras i flera delar av arbetet. Hittills har man dock inte kommit så långt i det cirkulära arbetet 

så att resurser faktiskt cirkulerar eller har evigt liv. 

 

4.1.2.1 Materialkännedom och hållbara material 

Den största skillnaden mellan byggnation innan och efter det att kvalitetsprogrammet antogs 

är den ökade kontrollen av material i byggnader som utgår ifrån de två första kategorierna 

för en Cradle to Cradle-certifiering. Detta innebär att allt byggmaterial som köps in är 

bedömt utifrån miljö- och hälsorelaterade kriterier och registrerat i en materialdatabas. Detta 

görs med hjälp av företaget SundaHus i Linköping AB, vidare kallat SundaHus. 

Leverantörer som vill ha sin produkt bedömd registrerar materialets egenskaper i SundaHus 

databas. En beställare kan också efterfråga en bedömning varpå SundaHus kontaktar 

leverantören och ber om underlag för en bedömning. Kemister hos SundaHus bedömer 

materialets påverkan på hälsa och miljö under användning men även produktionsmetoderna 

hos de leverantörer som producerar materialet. Detta innebär alltså att en leverantör som 

använder förnybar energi i sin produktion får en fördel i bedömningen av SundaHus och att 

materialet kan få en högre klassificering. Klassificeringar på material grundas på hur väl 

materialet når upp till hållbarhetsrelaterade krav som ställs av SundaHus. Därefter 

godkänner Ronneby kommun enbart material som är A- och B-klassificerade, det vill säga 

den högsta och näst högsta bedömningen enligt SundaHus skala. Med hjälp av SundaHus 

kan kommunen få en materialkännedom på 99,90 % av materialets innehåll6. Detta är en 

aktivitet som tillkommit sedan man började arbeta cirkulärt (Lavesson, 2017).  

 

Redan vid skissningen av en ny byggnation kontrolleras material på två nivåer med hjälp av 

SundaHus. Den första nivån handlar om att se till att man använder hållbara material som är 

miljö- och hälsovänliga. Den andra nivån handlar om hur man löser problem som orsakas 

                                                 
6 I en Cradle to Cradle-certifiering för produkter är kravet på materialkännedom 99,99 %. 
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av att det inte är möjligt att använda helt miljö- och hälsovänliga delar i byggnaden. Ett 

sådant exempel är ett ventilationssystem som inte enbart kan byggas av helt miljö- och 

hälsovänliga ämnen. Olika alternativ vägs därmed mot varandra och det alternativ som är 

bäst, sett till helheten, väljs (Lavesson, 2017). Lavesson (2017) menar att arbetet med 

materialkännedom och hållbara material i upphandlingen samt ständig kontakt med 

SundaHus innebär en betydligt större planeringsprocess för varje projekt jämfört med 

tidigare byggnationer. 

 

Lavesson (2017) berättar att syftet med kontroll över materialinnehållet dels är möjligheten 

till att undvika miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnaden men också för att kommunen tror 

på en framtid där materialet kan komma att cirkuleras. När en äldre byggnad rivs är det 

väldigt lite av materialet som kan återanvändas eftersom man inte vet vad materialet 

innehåller. Förutom fönsterglas blir det mesta av materialet avfall. Genom att veta vad 

materialet innehåller kan det enklare sorteras vid en rivning. Sortering vid en rivning 

förenklas ytterligare genom att väggar och andra byggdelar är demonterbara i så hög 

utsträckning som möjligt. Lavesson (2017) menar att trots den förenklade sorteringen skulle 

inte särskilt mycket av materialet i en byggnad som byggts enligt de nya metoderna heller 

kunna tillvaratas. Detta beror på att privata aktörer inte insamlar och cirkulerar material. Det 

finns en tro och förhoppning om att det arbete som görs idag som innebär enklare sortering 

och ökad materialkännedom vid en rivning skulle innebära bättre möjligheter för företag att 

kunna använda materialet i sin produktion i framtiden. Det är först då materialet cirkuleras 

och resurser kan utnyttjas till fullo (Lavesson, 2017).  

 

I framtiden finns i Ronneby kommun planer på att gå över till att leasa eller hyra belysning 

(Lavesson, 2017) och man tittar också på alternativ om att hyra möbler och andra inventarier 

i byggnader (Sandberg, 2017). Det finns också planer på att efterfråga så kallade buy-

backkontrakt, vilket innebär att man köper produkter som efter ett antal år köps tillbaka av 

leverantören för en överenskommen summa. Detta syftar till att stödja cirkulära 

affärsmodeller och öka incitamenten hos företag för att maximera resursutnyttjandet. Dock 

är detta än så länge till stor del en framtidsvision som kommunen försöker förbereda sig 

inför och stödja genom att exempelvis hålla utbildningar för privata aktörer inom 

byggindustrin (Sandberg, 2017). Cefur försöker också stödja utvecklingen av cirkulär 

ekonomi i samhället genom att kommunicera kommunens arbete mot en cirkulär ekonomi 
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till allmänheten samt vara delaktiga i ”BAMB-projektet” som drivs på EU-nivå och som 

syftar till att utveckla cirkulära principer i näringslivet (Lavesson, 2017).  

 

4.1.2.2 Energi, mångfald och flexibilitet och delande 

Ronneby kommun utvecklar den förnybara energianvändningen enligt cirkulära principer 

och mer specifikt Cradle to Cradle. I Backsippans fall utgörs all energi som generar el av 

vattenkraft, vindkraft och direkt solenergi från solceller på förskolans tak. En 

bergvärmepump utgör värmekällan i byggnaden. Den totala energianvändningen har också 

reducerats jämfört med tidigare byggnationer genom smarta lösningar som luftkvalitetsstyrd 

ventilation och dagsljusstyrd LED-belysning. Något som också utvecklats i Backsippan är 

synergieffekter som exempelvis handlar om att utnyttja värme från kylar och frysar 

(Lavesson, 2017).  

 

Både biologisk, social och idémässig mångfald är viktigt inom Cradle to Cradle-principer 

vilket visas i kommunens arbete. Den biologiska mångfalden stärks genom att man planterar 

en stor variation av växter, bland annat i Backsippans utemiljö. Social mångfald handlar om 

att öka variationen i en byggnad så att miljön passar alla som ska använda denna. Även 

mötesplatser är viktigt för att stödja idémässig mångfald (Lavesson, 2017). 

 

Eftersom kommunen inte har någon egen produktion där material kan cirkuleras fokuserar 

kommunen istället på att förlänga tiden för användning av de investeringar som görs. 

Flexibilitet är viktigt i en ny byggnation för att göra vardagen enklare och spara kostnader 

över tid. Genom möjligheter till att demontera byggdelar och att arbeta med enkla 

konstruktioner kan kommunen förbereda sig inför framtida behov. Om en förskola någon 

gång skulle behöva byggas om till exempelvis ett kontor eller äldreboende, blir 

ombyggnaden mindre omfattande med en enkel konstruktion från början. Även den ökade 

materialkännedomen innebär en större flexibilitet. I SundaHus materialdatabas kan 

kommunmedarbetare enkelt se vilka kemikalier och ämnen ett visst material innehåller. Om 

ett visst ämne blir klassat som miljö- eller hälsofarligt i framtiden kan man på så vis veta 

exakt var i byggnaden ämnet finns och byta ut dessa delar.  Genom att använda demonterbara 

byggdelar blir detta också lättare utan att behöva riva hela byggnaden. 

 

Principer om att öka delandet av tillgångar inom cirkulär ekonomi är också något som visas, 

förutom i bilpoolen, även i de nya byggnationerna. Ett smart tagg-system möjliggör att 
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lokaler i Backsippan på kvällar och helger kan användas till uthyrning för exempelvis 

föreningar. Detta innebär att lokaler utnyttjas i större utsträckning och besparingar kan göras 

på lokaler som annars skulle behöva byggas. 

 

4.1.2.3 Giftfritt och god inomhusmiljö 

Viktigt inom de förskolor och skolor som byggs enligt Cradle to Cradle-principer är att dessa 

ska vara så giftfria och hälsosamma som möjligt även i vardagen. Lavesson (2017) förklarar 

att en hälsosam förskola också måste ha höga krav på inomhusmiljön. Detta innebär att bland 

annat att luftkvaliteten ska mätas och ventilationen ska regleras automatiskt. Lavesson 

(2017) menar att det är viktigare att se till att produkter som människor har direkt kontakt 

med är giftfria än att se till att byggmaterialet är giftfritt. Detta innebär att leksaker, 

inventarier och andra produkter som används i förskolorna är fria från miljö- och hälsofarliga 

kemikalier. All personal på Backsippan har därför utbildats inom hållbarhet och Cradle to 

Cradle vilket har inneburit mer miljö- och hälsosamma städprodukter, men också att 

förskolepersonalen numera vet vilka leksaker som kan tas emot av exempelvis föräldrar. 

Detta leder till att den giftfria miljön kan bibehållas. Även många av de aktiviteter som hålls 

för barnen är förankrade i hållbarhetstänk vilket engagerar både personal och barn i strävan 

mot en mer hållbar miljö även i framtiden. Arbetet med miljö- och hälsovänlig utveckling 

som genomsyrar både byggnad och verksamhet i Backsippan resulterade i ett tilldelat pris 

på en av världens största mässor för hållbart byggande, Sustainable Building 14 i Barcelona 

år 2014 (Lavesson, 2017).  

 

4.1.3 Anpassningar i formell ekonomistyrning 

4.1.3.1 Påverka och kommunicera 

Sjögren (2017) menar att tekniska förvaltningen och Cefur är de enheter inom kommunen 

som har bäst kunskaper inom cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle, men att det cirkulära 

arbetet inte genomsyrar organisationen särskilt mycket. Det finns en miljöpolicy och 

riktlinjer för hur miljöarbete ska bedrivas i kommunen men också specifika riktlinjer för hur 

man bygger enligt Cradle to Cradle-principer (se Mulhall & Braungart, 2013) som används 

av projektgrupper. Eftersom det cirkulära arbetet främst avser byggnationer är det enbart de 

som arbetar med byggnader som är involverade i projekten. Vad gäller andra förvaltningar 

och liknande tror Lavesson (2017) att de flesta på kommunen tycker att Cradle to Cradle är 

en bra metod för att öka hållbarheten även om de inte är särskilt insatta i vad det innebär.  
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Lavesson (2017) menar att den grupp som är viktigast att påverka på så sätt att Cradle to 

Cradle-principerna följs är personalen på skolorna. Både städ- och förskolepersonal utbildas 

inom Cradle to Cradle och hållbarhet för att engagera dem och få dem att tro på att arbetet 

är positivt för människor och miljö. Detta har gjort att personalen på Backsippan brinner för 

hållbarhetsarbetet och har gjort det till en del i vardagen, främst genom aktiviteter med 

barnen med hållbarhetstema. Inför öppningen av Hulta förskola kommer arbetssökande som 

vill arbeta på förskolan enbart anställas förutsatt att de själva har ett intresse för 

hållbarhetsarbete. Detta för att se till att stärka den interna föreställningen om att Cradle to 

Cradle är något positivt ytterligare (Lavesson, 2017). Cefur och tekniska förvaltningen har 

också åkt på utbildningsresor till Holland där utvecklingen mot cirkulär ekonomi kommit 

långt för att få inspiration till framtida projekt. 

 

4.1.3.2 Planera 

Det cirkulära arbetet inom kommunen planeras på både lång och kort sikt. Ett strategiskt 

målområde för perioden 2016–2019 är att Ronneby kommun ska få en god bebyggd miljö 

genom att utveckla hållbarheten enligt Cradle to Cradle-filosofin och bli en fossilbränslefri 

organisation. Varje år formulerar den styrande alliansen i kommunen uppdrag som delegeras 

till olika enheter i syfte att nå de strategiska målområdena. Dessa formuleras i budgeten och 

följs sedan upp en gång om året vilket görs för alla målområden inom kommunen (Sjögren, 

2017). Eftersom man beslutat att arbeta med hållbarhet i byggnader enligt Cradle to Cradle-

principer formuleras uppdragen med hänsyn till detta (Lavesson, 2017).  

 

På kortare sikt för projekt upprättas projektspecifika kvalitetsprogram med mätbara mål. Den 

största skillnaden mellan kommunens arbete före och efter antagandet av 

kvalitetsprogrammet menar Lavesson (2017) är planeringen av byggnationer. Lavesson 

(2017) menar att en viktig sak att tänka på är att “du gör de flesta felen inom de fem första 

minuterna”. Planeringen på projektnivå har inneburit en stor förändring sedan man började 

bygga enligt de nya principerna eftersom det finns ökade krav på material och flexibilitet 

som medför ett utökat arbete i planeringsstadiet. I projektplaneringen finns två moment: 

skiss av byggnation, alltså design, och projektering av upphandlingsunderlag (Lavesson, 

2017). I planeringsarbetet måste undersökas vilka resurser eller material som kan användas 

och väga olika alternativ mot varandra, vilket innebär en svår process eftersom man inte kan 

veta alla resultat av ett beslut. Detta innebär ett väldigt omfattande arbete i planeringen 

jämfört med innan kvalitetsprogrammet antogs (Sandberg, 2017).  
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På kort sikt finns också en handlingsplan för att nå en giftfri förskola i Ronneby kommun 

som avser Backsippans förskola. I handlingsplanen ingår aktiviteter som syftar till att rensa 

bort farliga material i förskolemiljön på förskolechefens ansvar. Detta innebär bland annat 

att rensa bort gammal elektronik, utklädningskläder och plastleksaker som inte når upp till 

kraven och att ersätta icke ljuddämpande med ljuddämpande bord (se Ronneby kommun, 

2015b).  

 

4.1.3.3 Ansvarsfördelning och beslutsrätt 

Lavesson (2017) förklarar att projektgruppen får väldigt mycket ansvar delegerat till sig från 

högre instanser men att Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden är involverade i 

investeringsprocessen och ger sina godkännanden regelbundet under planeringsarbetet, 

exempelvis granskas den ekonomiska kalkylen av dessa enheter. Detta sker via möten och 

avstämningar. Uppföljningen av de investeringar som hittills har gjorts har inte skett genom 

användning av mått som redovisas för högre instanser i Ronneby kommun. Däremot 

redovisas projekten för politiker och andra intressenter i kommunen genom föreläsningar 

och rapporter. Dessa föreläsningar är övergripande precis som för allmänheten men experter 

inom området får tillfälle att ställa frågor (Lavesson, 2017).  

 

4.1.3.4 Kalkyler 

Beslutsrätter som den tekniska förvaltningen får beror på att det krävs specifika kunskaper 

om byggmaterial och byggnation för att kunna göra ekonomiska beräkningar för detta 

(Sjögren, 2017). Kalkyler upprättas av och används som beslutsunderlag i tekniska 

förvaltningen i beslut om vad som ska ingå i byggnaden och hur denna ska designas. 

Eftersom det finns politiska viljor om att satsa på Cradle to Cradle-inspirerad byggnation får 

tekniska förvaltningen budgetmedel för att utveckla arbetet. Om inte tekniska förvaltningen 

kan genomföra en investering inom sin budgetram, äskar de om mer budgetmedel vilket 

underlättas med bättre beslutsunderlag som kan motivera en ökad kostnad (Lavesson, 2017).  

 

Hittills har enbart övergripande kalkyler kunnat upprättas i vilka man har kunnat se att 

grundinvesteringskostnaden har blivit något högre än den skulle vara om man inte byggde 

enligt Cradle to Cradle-filosofin. Underhållsfria material föredras för att spara kostnader 

över tid och förlänga livscykler, varför underhålls- och driftskostnader måste beräknas på ett 

noggrant sätt för att beslutsunderlagen ska bli tillförlitliga och större 
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grundinvesteringskostnader ska kunna motiveras. Innan kvalitetsprogrammet antogs menar 

Lavesson (2017) att man fokuserade mycket mer på den initiala kostnaden för att bygga 

investeringen och lade mindre fokus på underhålls- och driftskostnader i ett längre 

perspektiv. Sedan man började arbeta med Cradle to Cradle-inspirerad byggnation har man 

i investeringskalkylerna tagit större hänsyn till kostnader över tid, istället för enbart 

grundinvesteringskostnaden och en schablon för underhåll som tidigare använts. Lavesson 

(2017) menar att förkalkyler som upprättats efter kvalitetsprogrammet kräver en ökad 

detaljnivå avseende investeringens underhåll och drift under dess livslängd jämfört med 

tidigare. Kravet på komponentavskrivning i extern redovisning som infördes år 2014 för 

svenska kommuner och landsting innebar att mer noggranna avskrivningsprinciper har börjat 

användas även i interna kalkyler vilket ger bättre beslutsunderlag för investeringar. 

 

För att förbättra investeringskalkyler som beslutsunderlag finns planer på en utbildning inom 

Life Cycle Costing, LCC-kalkylering, som ska hållas för bland andra Cefur och den tekniska 

förvaltningen. Utbildningen syftar till att utveckla livscykelperspektivet på investeringar 

som ska genomföras i framtiden på ett sätt som ger en mer verklighetsnära bild av kostnader 

för nya projekt över hela livslängden. Den flexibilitet som skapas av demonterbara 

byggdelar innebär också kostnadsbesparingar i framtiden som bör inkluderas i 

beslutsunderlaget. Bättre metoder för livscykelkalkylering innebär att olika komponenter i 

byggnaden kan särskiljas från andra i mer noggranna beräkningar, vilket leder till mer 

rättvisa beslutsunderlag (Lavesson, 2017). Det man måste ha i åtanke när man tar beslut, 

menar Lavesson (2017), är att kommunen är en allmännyttig verksamhet vilket innebär att 

en kostnad är motiverad om den får människor som vistas i en byggnad att må bättre. Ska 

man ändå se till det ekonomiska kan ett bättre mående både öka produktiviteten och minska 

sjukskrivningar i framtiden vilket inte går att beräkna på förhand.  

 

Sandberg (2017) menar att även om en LCC-kalkylkurs kan förbättra beräkningar för 

underhålls- och driftskostnader över tid i nybyggnationer, är livscykelanalyser begränsade 

utifrån ett cirkulärekonomiskt perspektiv. Detta beror på att man förutsätter att resurser 

tappar värde. Sandberg (2017) menar att beslut bör tas med hänsyn till vad som händer med 

resurser efter att dessa har genomgått en produktlivscykel. Sandberg (2017) exemplifierar 

detta: ”Något som har varit en stol – det är inte säkert att materialet i denna blir en stol 

nästa gång, det kanske blir en jacka eller en whiteboard. Då blir det också väldigt komplext 

att göra kalkyler”. Dels är det i ett initialt skede svårt att veta exakt vilket behov som 
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kommer finnas för resurserna i framtiden. Dessutom är det svårt att beräkna hur mycket mer 

finansiella medel som kommunen skulle behöva lägga på att exempelvis riva en förskola 

och bygga ett nytt äldreboende istället för att bygga om förskolan som redan är enkelt 

konstruerad och demonterbar. Sandberg (2017) menar dock att det i teorin för cirkulär 

ekonomi finns desto fler utmaningar med att förändra tankesätt och kalkylmetoder men att 

man i praktiken ännu inte kommit så långt att några stora problem har stötts på.  

 

4.1.3.5 Mått och mätsystem 

En viktig del i cirkulärt arbete och Cradle to Cradle är enligt Lavesson (2017) att sätta 

mätbara mål och milstolpar för att veta att utvecklingen sker i rätt riktning. Måtten som 

används för att utvärdera hur väl man uppnår dessa mål kan vara både ekonomiska och 

tekniska, men fokuseras främst på allmännyttiga, icke-finansiella, mål. Ett internt dokument 

för mätbara mål och mått används av tekniska förvaltningen i samarbete med Cefur. Vidare 

finns inget belönings- och kompensationssystem kopplat till dessa mått. Detta dokument 

baseras på en tabell som är utformad i en guide av Mulhall, Braungart och Hansen (2013) 

och som presenteras i tabell 7.  

 

Dokumentet syftar till att klargöra hur Cradle to Cradle kan tillämpas i kommunen eftersom 

det inte finns någon certifieringsmetod för byggnader som är Cradle to Cradle-inspirerade. 

Utifrån de olika Cradle to Cradle-kategorier som finns för en produktcertifiering formuleras 

visioner, mätbara mål samt tekniker för att uppnå dessa mål. Vidare uttrycks vilket ökat 

värde för en viss intressent målet syftar att generera (Lavesson, 2017). Arbetet med 

dokumentet är ett kontinuerligt arbete som hela tiden måste utvecklas och delvis används för 

specifika projekt, delvis för kommunens hela verksamhet (Lavesson, 2017). 
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Tabell 7. Tabell hämtad från Mulhall, Braungart & Hansen (2013).  
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De kategorier som finns i dokumentet och exempel på mätbara mål inom respektive kategori 

presenteras nedan. 

• Hälsosam luft och komfort: mål för koldioxidnivåer under X antal ppm (parts per 

million) som mäts i ventilationssystemet.  

• Friskt vatten och återvinning av näringsämnen: målet att 95 % av organiskt avfall 

sänds till biogasanläggningen i Mörrum och resterande 5 % används i syfte att lära 

förskolebarn hur kompost fungerar. Ett annat mätbart mål är att reducera 

vattenanvändningen till X kvadratmeter vatten per kvadratmeter.  

• Hälsosamma material: målet att alla material har en materialdeklaration, vilket 

enkelt kan överblickas i SundaHus materialdatabas samt målet att X antal inköpta 

produkter är Cradle to Cradle-certifierade (exempelvis golv).  

• Förbättrad biologisk mångfald: kontinuerliga mål på ökad variation i 

utomhusmiljön, exempelvis fler blom- och djurarter jämfört med andra förskolor. 

• Kulturell och social mångfald samt livskvalitet: max X % personalomsättning bland 

lärare. 

• Förbättrade kommunikationsmöjligheter: X % av barn, föräldrar och personal som 

cyklar eller går till skolan för att värna om miljön. 

• Förnybar energi: mål att X % av energin kommer från förnybara källor och att total 

energikonsumtion ligger under X antal kWh per år. Även mål för att dagsljus ska 

utgöra minst 30 % av den totala ljusanvändningen. 

Kommunen har också en egen kategori:  

• Kommersiellt, som handlar om hur man ska göra kommunen attraktiv för 

allmänheten och hur man planerar att marknadsföra kommunens arbete. Här sätts 

mål som att vinna hållbarhetspriser och öka antalet Cradle to Cradle-produkter i 

kommunen.  

 

Vissa mått har använts sedan innan kommunen började arbeta cirkulärt men kraven är högre 

på mätresultaten och användningen av det nya dokumentet innebär en ökad systematik att 

utvärdera hållbarhetsarbete specifikt enligt cirkulära principer. Dock menar Lavesson (2017) 

att mätningar av exempelvis luftkvaliteten inte går att lita på till fullo. Därför är den 

viktigaste uppföljningen för att säkerställa hälsosamheten i förskolorna att personal och barn 

mår bra och har en god hälsa. Denna uppföljning sker genom dialog med de som vistas i de 

nybyggda lokalerna. Eftersom vissa mätningar inte går att lita på till fullo blir planeringen 

av ännu större betydelse eftersom det är viktigt att göra rätt från början (Lavesson, 2017).  
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4.2 Tarkett AB 

4.2.1 Bakgrund 

Tarkett AB är dotterbolag till koncernen Tarkett GDL SA med säte i Frankrike som verkar 

i ett 30-tal länder med cirka 12 500 anställda (Mattsson, 2017; Tarkett AB, 2016). I Sverige 

har Tarkett AB, vidare kallat Tarkett, fabriker i Ronneby och Hanaskog som tillverkar plast- 

respektive trägolv under Tarketts egna varumärke, samt ett säljbolag i Stockholm. I resten 

av världen tillverkas många olika varumärken och produkter, allt ifrån löparbanor till 

konstgräs (Mattsson, 2017).  

 

Mellan åren 2010–2011 beslutade Tarkett på koncernnivå att utveckla verksamheten mot 

cirkulär ekonomi (Duberg, 2017). Anledningen till att man antog cirkulär ekonomi var för 

att detta ansågs vara ett bra koncept för att stoppa överutnyttjandet av jordens resurser och 

att man vill ta sitt hållbarhetsansvar som stort internationellt företag (Duberg, 2017). 

Ledningen kunde samtidigt se ekonomiska fördelar av att utnyttja resurser i ökad 

utsträckning enligt cirkulära principer (Mattsson, 2017). Duberg (2017) menar att för att 

Tarkett ska kunna tillverka plastgolv i framtiden, vilket innebär användning av olja som är 

en ändlig resurs, så måste företaget själva hjälpa till med att sluta kretsloppen. Plastprodukter 

är också en stor källa till koldioxidutsläpp. Duberg (2017) förklarar att ett kilo plast som kan 

återvinnas innebär ungefär två kilo mindre koldioxidutsläpp. Av denna anledning menar 

Duberg (2017) att Tarkett har ett ansvar om att försöka minska växthuseffekten som orsakas 

av produktionen av plastprodukter. Tarkett är också på koncernnivå medlem i Ellen 

MacArthur Foundations innovationsprogram ”CE100” som syftar till att stödja utvecklingen 

av en cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå bland annat genom att byta idéer och skapa 

samarbeten mellan olika företag (Tarkett, 2016). 

 

Duberg (2017) berättar att Cradle to Cradle har varit en stor inspirationskälla i utvecklingen 

mot en mer cirkulär verksamhet. Tarkett arbetar nära organisationen Environmental 

Protection Encouragement Agency, EPEA, som är Cradle to Cradles tekniska institut. 

Duberg (2017) beskriver Cradle to Cradle som ett trademark och EPEA som dess forsknings-

, utvecklings-, och laboratieinstitut. Tarkett tar in konsulter från EPEA som hjälper till att 

bedöma och klassificera de råvaror som Tarkett använder utifrån cirkulärekonomiska 

principer (Duberg, 2017). Duberg (2017) menar också att arbetet mot en mer cirkulär 

verksamhet håller på att utvecklas över hela världen genom exempelvis installationer av 
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solpaneler och vindkraftsstationer i Holland, återvinning av olika golvmaterial samt 

samarbeten med närliggande fabriker vars produktionsspill kan användas i Tarketts fabriker 

som råvaror. Därmed försöker man använda så lite jungfrumaterial som möjligt. Idberg 

(2017) förklarar att utvecklingen har kommit olika långt i olika länder. I Sverige arbetar de 

två fabriker som ingår i Tarkett AB cirkulärt på olika sätt vilket beror på att de arbetar med 

olika material: plast respektive trä.  

 

4.2.2 Tarkett AB:s cirkulära arbete 

4.2.2.1 Ronneby 

4.2.2.1.1 Spillinsättning 

I fabriken i Ronneby tillverkas homogena plastgolv vilket betyder att allt material i 

plastmattan är av samma typ (Mattsson, 2017) och alltså är ett material med 

återvinningsmöjligheter. Redan för 20 år sedan – långt innan begreppet cirkulär ekonomi 

var känt för den bredare allmänheten började Tarkett samla in installationsspill för 

återvinning. Installationsspill utgörs av de remsor och småbitar som blir över vid installation 

av ett plastgolv hos en kund. Spillet läggs i särskilda säckar av golvläggaren och skickas till 

återvinningsanläggningen hos Tarkett i Ronneby. Där sorteras spillet och behandlas på olika 

sätt för att kunna utgöra ny råvara i produktionen. Även produktionsspill, alltså det spill som 

genereras i tillverkningen, används som råvara igen. Behandling av produktions- och 

installationsspill är olika svårt beroende på material och färg. Behandlingen innebär enkelt 

förklarat att materialet sorteras, krossas och genomgår eventuella kemiska behandlingar och 

färganalyser innan detta kan återanvändas som råvara i nya mattor (Mattsson, 2017). På 

installationsspill, till skillnad från produktionsspill, finns lim som innebär en större process 

i behandlingen för att kunna göra om mattan till en råvara (Duberg, 2017). Sedan man antog 

cirkulär ekonomi har man försökt utveckla spillinsättningen för att kunna omvandla mer spill 

till råvara (Mattsson, 2017). I design och utveckling strävar man efter att kunna återvinna så 

mycket spill och insamlat material som möjligt, vilket har inneburit förändringar i “recept” 

på mattor, alltså innehållet i dessa (Mattsson, 2017). 

 

4.2.2.1.2 Buy-backkontrakt 

Tarkett i Ronneby håller för närvarande på att utveckla möjligheterna för att samla in hela 

använda mattor som är uttjänta och göra om dessa till råvara genom att upprätta så kallade 

buy-backkontrakt. Buy-backkontrakt grundas i cirkulära principer och innebär att Tarkett 
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skriver kontrakt vid försäljning om att mattan ska köpas tillbaka för en symbolisk summa 

när denna inte längre är användbar. Tarkett köper då tillbaka mattan och använder materialet 

i denna som råvara i nya mattor (Duberg 2017). Detta menar Duberg (2017) är Tarketts sätt 

att följa principer inom cirkulär ekonomi som bygger på att producenten ska behålla ägandet, 

vanligtvis genom uthyrning eller utleasing, och därmed tjäna på att cirkulera materialet. I 

framtiden finns också planer på att erbjuda leasingavtal för plastmattor, vilket redan har 

gjorts i Holland. 

 

Tanken med buy-backkontrakten är att Tarkett kan tillvarata gamla golv och utnyttja 

resurserna vilket leder både till bättre hållbarhet och ekonomiska fördelar då man slipper 

köpa in nya råvaror i samma utsträckning. På detta sätt kan kostnadsbesparingar göras på 

längre sikt och lönsamheten öka. I framtiden hoppas Tarkett även kunna samla in mattor från 

andra tillverkare och använda som råvara. Detta innebär dock djupare analyser av vad mattan 

innehåller än vid insamling av installationsspill från egna golv eftersom det är svårt att veta 

vad äldre installerade golv och andra tillverkares mattor innehåller. Dessutom kan gamla 

golv innehålla tillsatser som idag inte är acceptabla ur miljösynpunkt (Duberg, 2017).  

 

4.2.2.1.3 Cradle to Cradle 

I Ronneby arbetar man också mot ökad hållbarhet efter Cradle to Cradle-principer för att 

uppnå de långsiktiga miljömål som satts på koncernnivå inför år 2020. Detta innebär en 

strävan efter att reducera energiförbrukningen men också att gå över till mer förnybar energi. 

Dessutom förbrukas mycket vatten i fabrikerna varför det finns planer på att utveckla en 

egen vattenloop i Ronneby. Detta innebär att samma vatten cirkulerar i verksamheten istället 

för att förbruka vatten, exempelvis vid nedkylningsprocesser. Man försöker även optimera 

verksamheten, exempelvis genom att logistikverksamheten ständigt försöker utnyttja 

transporter till fullo för att minska onödiga koldioxidutsläpp men också för att spara 

kostnader. Detta är något som går inom ramen för cirkulära principer men som inte är nya 

aktiviteter till följd av att Tarkett antagit cirkulär ekonomi (Mattsson, 2017). I Ronneby 

tillverkas också en produkt som är Cradle to Cradle-certifierad, IQ one, som är en plastmatta 

med certifieringsnivån guld (Duberg, 2017). Detta innebär att man når upp till de krav som 

finns inom respektive Cradle to Cradle-kategori på guldnivå inom exempelvis förnybar 

energianvändning, vattenanvändning och arbete för sociala rättvisor. Duberg (2017) menar 

att man vid en Cradle to Cradle-certifiering kan bestämma ”vilken energi som går till vilken 
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produkt”. Detta innebär att om enbart lite förnybar energi används kan man välja att tilldela 

en enda produkt all förnybar energi för att produkten ska bli certifierad.  

 

4.2.2.2 Hanaskog 

4.2.2.2.1 Cradle to Cradle 

I Hanaskog tillverkas trägolv. Detta innebär en omöjlighet att återanvända spill i nya trägolv 

eller att insamla och återvinna gamla trägolv eftersom trä som material inte kan utgöra nytt 

trä. När ett trägolv krossas blir det till spån som helt enkelt inte kan sättas samman till nya 

brädor som kan användas i nya golv. Istället används spill för att tillverka briketter i 

produktionen och man säljer också spån till värmekraftverk. För Hanaskog, som inte har 

möjlighet att cirkulera material i produktionen, har det cirkulära arbetet främst handlat om 

att utveckla energi- och vattenanvändningen enligt Cradle to Cradle-principer. När man 

köper in trä som råvara vill man i Hanaskog veta att skogen har tagits om hand på 

miljövänliga sätt varför fabriken bara köper in trä från skogar som är antingen PEFC- eller 

FSC-certifierade7. Detta innebär att två olika tredjepartsorganisationer certifierar skogen 

utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Efter att man köpt in certifierade 

råvaror tillverkas Hanaskogs Cradle to Cradle-certifierade trägolvsprodukter. Hela 

sortimentet är Cradle to Cradle-certifierat på silvernivå vilket innebär att man måste nå 

silvernivå inom respektive kategori för varje produkt. Tarkett i Hanaskog överträffar också 

koncernens miljömål för 2020 redan idag och arbetet fortsätter för att behålla försprånget 

(Idberg, 2017).  

 

Hanaskog har, precis som andra Tarkettföretag, arbetat länge med CSR på olika sätt. Idberg 

(2017) förklarar att de svenska fabrikerna har ett väldigt utvecklat hållbarhetsarbete jämfört 

med många andra fabriker världen över till följd av Sveriges relativt hårda politik avseende 

CSR-rapportering och liknande. Det är svårt att dra några tydliga gränser mellan det tidigare 

hållbarhetsarbetet och hållbarhetsarbetet enligt cirkulära principer eftersom kontinuerlig 

utveckling mot ökad hållbarhet har pågått sedan länge. De förändringar som gjorts sedan 

cirkulär ekonomi antogs i Hanaskog är att man börjat arbeta hållbart specifikt efter Cradle 

to Cradle-kategorierna för att få och behålla produktcertifikat. Detta innebär först att öka 

spårbarheten av material och ha hög materialkännedom, vilket man försöker uppnå genom 

att köpa in certifierade råvaror. Man har också haft högre krav på vattenanvändningen och 

                                                 
7 Mer om dessa certifieringsmetoder finns att läsa på www.pefc.se samt www.fsc.org. 

http://www.pefc.se/
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cirkulerar en del vatten under kylprocesser i produktionen och försöker utveckla detta arbete. 

Vidare har man högre krav på andelen förnybar energi och energiförbrukning. Många av de 

aktiviteter som genomförs inom ramen för en Cradle to Cradle-certifiering har utförts innan 

cirkulär ekonomi antogs, men för att behålla certifikat finns hela tiden nya krav inom Cradle 

to Cradle-kategorierna som nu används på ett mer systematiskt sätt. Detta kontrolleras främst 

genom mätningar som är relaterade till arbetet (Idberg, 2017). 

 

4.2.3 Anpassningar i formell ekonomistyrning 

4.2.3.1 Påverka och kommunicera 

På koncernnivå har Tarkett anammat Cradle to Cradle-filosofins motto om att “göra bra 

istället för mindre dåligt” och har en uttalad vision som inkluderar hållbarhetsarbetet. 

Duberg (2017), Mattsson (2017) och Idberg (2017) menar att cirkulär ekonomi är starkt 

förankrat i både visioner, strategier och de mål som sätts i organisationen. Detta menar de är 

nödvändigt för att arbetet mot en cirkulär verksamhet ska bli prioriterad. Tarketts 

koncernchef har från början varit väldigt drivande i utvecklingen vilket Duberg (2017) 

menar har inneburit ett starkt stöd från ledningen för att utveckla hållbarhetsarbetet enligt 

cirkulära principer. Mattsson (2017) menar att ledningen kommunicerar vad man vill uppnå 

med att arbeta cirkulärt genom visionen, möten, utbildningar och att förklara vilka 

långsiktiga mål som finns i koncernen på längre sikt inom hållbarhetsområdet. Det finns 

även uttalade miljöpolicies och riktlinjer som är direkt relaterade till cirkulär ekonomi och 

vikten av att spara på jordens resurser.  

 

För att få medarbetare i fabrikerna att förstå varför aktiviteterna är viktiga att utföra håller 

man möten och interna utbildningar som syftar till att engagera dessa i det cirkulära arbetet. 

Alla medarbetare i Ronneby har fått gå en fabriksvandring kallad “Greentour” där man 

utbildat dessa i hur man arbetar med hållbarhet på olika enheter och vilka resultat som kan 

genereras genom att förbättra arbetet. Miljöpolicies och riktlinjer beskrivs också på tavlor 

på väggarna med inslag av hållbarhetsaspekter (exempelvis att Tarkett måste hushålla med 

sina resurser) som indirekt finns till för att påverka medarbetare till att tänka på att hållbarhet 

är viktigt i organisationen (Mattsson, 2017).  
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4.2.3.2 Planera 

Mattsson (2017) menar att om inte visioner och långsiktiga mål kan översättas till tydliga, 

kortsiktiga mål och aktiviteter i praktiken, är det svårt att föra utvecklingen framåt. När man 

ska göra projekt för att utveckla det cirkulära arbetet sitter operatörer med och planerar, dels 

för att de besitter kunskaper men också för att engagera dem i det cirkulära arbetet. 

Medarbetare är även delaktiga vid uppföljning av projekten. Projekt som syftar till att 

utveckla det cirkulära arbetet följs upp under interna möten och rapporteras även till 

ledningen. Nya projekt inom ramen för det cirkulära arbetet kan komma både från ledningen 

men också från fabriker, eftersom det är där kunskapen finns om vad som kan utvecklas 

(Mattsson, 2017).  

 

Strategiska mål formuleras på koncernnivå. Koncernens mål bryts i planeringen ner i både 

lång- och kortsiktiga mål på fabriksnivå där man planerar för hur man genom 

förbättringsåtgärder och eventuellt nya projekt kan nå målen. I skrivande stund arbetar 

Tarkett för att nå de strategiska målen till år 2020 och dessa mål förmedlas via interna möten 

och utbildningar. De strategiska målen för Tarkettkoncernen har formulerats i en roadmap 

som bygger på fyra grundpelare. Grundpelarna och vad dessa innebär samt mål inom dessa 

presenteras nedan. 

• Good materials: säkra och miljövänliga material som ska fungera i ett kretslopp och 

inte komma från ändliga resurser. Mål: 75 % av allt material i produkter ska vara 

förnybara eller återvunna samt att en tredje part, EPEA, ska bedöma alla material till 

år 2020 för att öka kunskapen om var förbättringsmöjligheter finns inom 

verksamheten.  

• Resource stewardship: pelaren handlar om att cirkulera det egna vattnet i 

vattenlooper i fabrikerna. Detta för att inte rent vatten ska gå in i fabriken och släppas 

ut smutsigt igen. Mål: 100 % vattenlooper i fabriker samt 20 % mindre växthusgaser 

jämfört med år 2010. 

• People friendly spaces: förbättring av inomhusmiljön och människors välmående. 

Mål: 100 % ftalatfria (ftalat är farliga mjukgörande medel) och low-VOC-produkter 

(VOC innebär miljö- och hälsofarliga kolväten i luften). 

• Reuse: minska avfall och öka återvinning. Mål: att inget industriellt avfall går till 

deponi samt att fördubbla återvinningsgraden jämfört med år 2010 (Duberg, 2017). 
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Denna roadmap har alla i Tarketts organisation tagit del av och målen har brutits ner till 

delmål i fabrikerna (Idberg, 2017; Mattsson, 2017). Hur en enskild fabrik kan arbeta för att 

uppnå dessa mål beror på fabrikens förutsättningar. Eftersom Hanaskog inte har möjlighet 

att utveckla cirkulariteten i verksamheten försöker man istället arbeta mer miljövänligt i 

produktionen och som tidigare nämnt uppnår redan Hanaskog dessa mål (Idberg, 2017). I 

Ronneby arbetar man också utifrån Cradle to Cradle-kategorier för att uppnå dessa mål, men 

det cirkulära arbetet avser också att cirkulera mer material i produktionen vilket man lägger 

ökat fokus på. 

 

4.2.3.3 Kalkyler 

I Ronnebys fall har kalkylering inneburit en viss ökad komplexitet sedan man börjat använda 

installationsspill. När man behandlar spill kan processen se ut på olika sätt vilket innebär 

olika alternativ för hur spillet kan användas. Att beräkna för vilken produkt spillet bör ingå 

i kan innebära svårigheter som kräver bra beslutsunderlag. Detta orsakas av att det finns 

olika behandlingar för olika material och färger vilket måste matchas mot den matta som ska 

tillverkas. Bra beslutsunderlag kan hjälpa beslutsfattare att utnyttja materialet i högre 

utsträckning mellan olika livscykler vilket både innebär mer cirkulerade material och 

kostnadsbesparingar. Självkostnadskalkyler används som kalkylmetod för produkter, men 

mer exakt information om kalkyleringen får inte lämna företaget (Mattsson, 2017).  

 

Duberg (2017) menar att insamling av använda mattor innebär svårigheter i beslutsunderlag 

för hur man ska ta hänsyn till vad som utgör positiva avtryck och inte. Att tillvarata eget spill 

innebär inte ett nettobidrag för miljön. Om man däremot använder avfall från andra fabriker 

i produktionen eller samlar in andra tillverkares mattor bör det visas i beslutsunderlagen att 

detta är ett nettobidrag för miljön, även om det kan bli något dyrare att använda detta 

material. Detta är en aspekt som man bör ta hänsyn till när beslut fattas inom cirkulärt arbete 

(Duberg, 2017).  

 

I Hanaskogs fall har kalkylmetoder inte utmanats i någon större utsträckning. 

Självkostnadskalkylerna för Cradle to Cradle-certifierade produkter, jämfört med innan 

produkterna var certifierade, innebär enbart fler komponenter för råmaterial då man behöver 

ha kontroll över vilka material som ingår i produkten. Eftersom trä inte kan cirkuleras och 

återanvändas i produktionen finns ingen anledning att ta hänsyn till olika livscykler för golv. 
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Intäkter för spån som restprodukt räknas inte heller tillgodo i kalkylen för den produkt som 

tillverkas (Idberg, 2017).   

 

4.2.3.3 Mått och mätsystem 

Mattsson (2017) menar att man gör mycket nya mätningar avseende det cirkulära arbetet och 

både finansiella och icke-finansiella mått används för att utvärdera detta. Bland annat mäts 

mängden produktionsspill och installationsspill som samlas in och används som råvara. 

Finansiella mått används för att beräkna kostnadsbesparingar tack vare att spill används som 

råvaror istället för nyinköpta råvaror. Vidare mäts också energiförbrukning och andra mått 

som formuleras efter Cradle to Cradle-kategorier. I princip alla mått rapporteras till 

ledningen som utvärderar och jämför olika fabriker med varandra. Mattsson (2017) menar 

att ta reda på vad som bör mätas och hur detta kan mätas inte har inneburit några större 

svårigheter sedan man började arbeta enligt cirkulära principer. Budgeten används också för 

att utvärdera i olika enheter i organisationen eftersom man behöver information om var 

avvikelser har skett för att kunna förbättra metoder i framtiden (Idberg, 2017; Mattsson, 

2017).  

 

I Hanaskog, där det finns högre krav på hållbarhetsarbete för att behålla certifikat, måste 

man arbeta med kontinuerlig utveckling inom Cradle to Cradle-kategorier. För att lyckas 

bibehålla ett bra hållbarhetsarbete måste tydliga mål sättas som också kan mätas och följas 

upp vilket Idberg (2017) menar är ekonomistyrningens viktigaste uppgift för det cirkulära 

arbetet i Hanaskog. Gällande mål och mått mäts exempelvis energiförbrukning, utsläpp av 

VOC (miljö- och hälsofarliga kolväten i luften) per producerad enhet, koldioxidutsläpp och 

vattenförbrukning. Många olika mått har utvecklats sedan man började arbeta enligt Cradle 

to Cradle-filosofin och högre krav finns på resultaten för mått som används sedan länge 

(Idberg, 2017). Tillräckligt höga mätresultat för ett behålla certifikat kräver i sin tur att alla 

medarbetare är engagerade i hållbarhetsarbetet och strävar efter att förbättra processer och 

aktiviteter i hållbarhetssyfte (Idberg, 2017). 

 

4.2.3.4 Ansvarsfördelning, beslutsrätt och belöningar 

Mattsson (2017) förklarar att ansvar är delegerat till medarbetare på olika nivåer och att 

belönings- och kompensationssystem är direkt kopplat till prestationer och målsättningar 

inom det cirkulära arbetet. Belöningar och kompensationer baseras främst på prestationsmått 
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som indikerar hur väl medarbetare arbetar efter att uppnå organisatoriska mål. Syftet med 

detta är att engagera medarbetare och se till att man uppnår målen med det cirkulära arbetet 

på fabriks- samt koncernnivå. Vilka ansvar eller beslutsrätter samt vilka mått som belöningar 

till medarbetare baseras på är dock information som inte får lämna företaget.  
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5 Analys 

I detta avsnitt förs studiens analys. Först analyseras det cirkulära arbetet i 

fallorganisationerna för att relatera dessa till de cirkulära strategierna och identifiera fokus 

i en livscykel. Därefter analyseras hur det cirkulära arbetet orsakar anpassningar i den 

formella ekonomistyrningen och inom vilka användningsområden för styrmedel 

anpassningar sker. 

 

 

5.1 Cirkulärt arbete i fallen  

5.1.1 Bruten cirkularitet i Ronneby kommun 

Det cirkulära arbetet som är mest framträdande i Ronneby kommun är att nya byggnationer 

utförs enligt Cradle to Cradle-principer. Detta innebär att kommunen strävar efter ökad 

materialkännedom, hälsosamma material, bättre energi- och vattenanvändning samt socialt 

arbete och mångfald (Lavesson, 2017; Braungart & McDonough, 2009). 

Materialkännedomen är högre än i tidigare byggnader och hållbara och underhållsfria 

material används i större utsträckning. Kommunen arbetar också mot ökad hållbarhet på ett 

mer systematiskt sätt än tidigare genom att utgå ifrån Cradle to Cradle-kategorier för 

produktcertifiering för att formulera mätbara mål för kommunens cirkulära arbete 

(Lavesson, 2017). 

 

5.1.1.1 Resursförbättring och bruten cirkularitet 

Cradle to Cradle-inspirerad byggnation har främst inneburit en strävan efter att cirkulera 

material i framtiden. Cirkularitet av byggmaterial hamnar inom en teknisk cykel eftersom 

detta ofta är behandlat eller tekniskt material som kan återanvändas genom återtillverkning 

och återvinning (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Om man jämför cirkulär ekonomi i 

teorin med det cirkulära arbetet i Ronneby kommun kan dock konstateras att det inte finns 

någon cirkularitet i organisationen. Allt material, förutom fönsterglas, kastas bort efter en 

rivning istället för att återanvändas och ingå i nya livscykler. Detta beror på att kommunen 

inte har någon produktion att cirkulera material i, varför det byggmaterial som används i 

kommunens verksamhet måste genomgå processer i andra organisationers produktion för 

att kunna cirkuleras. Detta innebär alltså att cirkularitet av kommunens byggmaterial endast 

kan uppstå i samarbete med privata aktörer; på mesonivå. För att detta ska bli möjligt 
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försöker Ronneby kommun driva utvecklingen av cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå 

genom att kommunicera sitt cirkulära arbete till allmänheten (Sandberg, 2017) samt ha 

delaktighet i BAMB-projektet som syftar till att utveckla cirkulära principer i näringslivet 

(Lavesson, 2017). 

 

Även om kommunen inte kan cirkulera material i den egna organisationen kan arbetet 

relateras till strategi ”2. Resursförbättring” (ING, 2015) eftersom kommunen arbetar för att 

öka värdet på resurser i framtiden. Detta görs genom att använda hållbara material, öka 

spårbarheten på material samt förbättra sorteringsmöjligheterna (Lavesson, 2017). Detta 

medför en bättre möjlighet till att cirkulera material i framtiden i privata aktörers 

produktioner, vilket kan förklaras som att Ronneby kommun stödjer cirkularitet i en teknisk 

cykel på mesonivå. Lavesson (2017) förklarar dock att det, trots den förenklade sorteringen, 

inte skulle vara särskilt mycket material i en Cradle to Cradle-inspirerad byggnad som skulle 

kunna tillvaratas vid en rivning idag eftersom privata aktörer inte kan använda materialet i 

sin produktion. Cirkulariteten blir alltså bruten till följd av att privata aktörers 

produktionsmetoder bygger på att råvaror måste utgöras av jungfrumaterial (Frick & 

Hedenmark, 2016; Sauvé, Bernard och Sloan, 2016). Figur 12 illustrerar att kommunen 

arbetar med resursförbättring för att stödja cirkularitet men att cirkulariteten blir bruten på 

grund av att privata aktörer inte tar tillbaka avfallet, vilket symboliseras av en streckad linje. 

 

 

Figur 12. Resursförbättring och bruten cirkularitet i Ronneby kommun.  

 

Det finns alltså ett krav för offentliga organisationer att samarbeta med privata aktörer för 

att material ska kunna cirkuleras, vilket innebär cirkularitet på mesonivå. Detta kan delvis 

förklaras av kommunens allmännyttiga syfte som innebär en strävan efter att utveckla 

cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå men också delvis av att cirkularitet på mikronivå 
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kräver en produktion där material kan cirkuleras. En produktion att cirkulera material i är 

alltså en förutsättning för cirkularitet på mikronivå.  

 

5.1.1.2 Förlängd livscykel 

Förutom att öka värdet på resurser syftar även Cradle to Cradle-inspirerad byggnation till att 

förlänga livscykeln för byggnader. Enkla konstruktioner och demonterbara byggdelar, samt 

den ökade spårbarheten i material, innebär bättre möjligheter att tillgodose framtida behov 

utan större ombyggnader. En förskola kan tack vare demonterbara byggdelar enkelt byggas 

om till exempelvis ett äldreboende, vilket innebär att byggnaden kan användas för nya 

ändamål. Om ett visst ämne i framtiden klassas som miljöfarligt kan detta också enkelt spåras 

i byggnaden och byggdelar som innehåller ämnet kan demonteras och bytas ut utan att en 

rivning blir nödvändig (Lavesson, 2017). Flexibilitet och ökad materialkännedom leder 

därför till att byggnadens livscykel blir förlängd, vilket kan relateras till strategi ”3. Förlängd 

livscykel” (ING, 2015).  

 

Inom strategi ”3. Förlängd livscykel” är de inre cirklarna, som representerar reparationer och 

underhåll, att föredra framför återtillverkning och återvinning i en teknisk cykel (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015; ING, 2015). Eftersom kommunen äger fastigheten kommer 

underhåll vara motiverat att utföra när detta är nödvändigt men lösningen på detta har främst 

varit att använda underhållsfria material som sänker underhålls- och driftskostnader över tid 

(Lavesson, 2017). Detta innebär mer arbete och större kostnader i designstadiet av 

byggnaden. Figur 13 illustrerar kommunens arbete med att förlänga livscykeln på 

byggnader. Ju längre pil, desto mer arbete krävs för att förlänga livscykeln. Exempelvis 

krävs mer arbete om en demontering och ombyggnad behöver göras än om man underhåller 

eller byter ut mindre delar i byggnaden.   

 

 

Figur 13. Förlängd livscykel i Ronneby kommun.  
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5.1.1.3 Delande och stödjande 

De strategier som är mest framträdande Ronneby kommuns cirkulära arbete idag är 

sammanfattningsvis ”2. Resursförbättring” samt ”3. Förlängd livscykel”. Det finns dock 

även andra principer kommunen följer som är cirkulära och som kan relateras till andra 

strategier än de som hittills diskuterats. Smarta tagg-system innebär att förskolelokaler kan 

användas av föreningar kvälls- och helgtid och bilpoolen som är under utveckling ska kunna 

delas mellan kommunanställda och allmänheten (Lavesson, 2017). Detta är exempel på hur 

Ronneby kommun följer strategin ”4. Dela” (ING, 2015). Delandet av tillgångar leder till att 

resursutnyttjandet ökar (Ellen MacArthur Foundation, 2015) men innebär inte några större 

förändringar i arbetet likt de andra strategierna, utan snarare en optimering av verksamheten. 

 

Kommunen har också planer på att hyra och leasa möbler och belysning i framtiden samt att 

efterfråga buy-backkontrakt (Sandberg, 2017; Lavesson, 2017). Detta kan relateras till 

strategi ”5. Produkt som en tjänst” (ING, 2015). I Ronneby kommuns fall, i sin roll som 

allmännyttig organisation, innebär detta att man efterfrågar istället för erbjuder en tjänst. 

Genom att höja efterfrågan på produkter som produceras med hänsyn till cirkulära principer 

kan kommunen stödja utvecklingen av cirkulära affärsmodeller i näringslivet och 

utvecklingen av cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå.  

 

Nämnas bör också kommunens arbete inom en biologisk cykel. Bilpoolen som i skrivande 

stund är under utveckling ska delvis drivas på biogas från matavfall från kommunens kök 

och privatpersoner (Lavesson, 2017). Biogas är ett miljövänligt bränsle som inte orsakar 

koldioxidutsläpp. Matavfall som återvinns och genererar biogas är ett exempel på en kaskad 

i en biologisk cykel (se figur 3) (Ellen MacArthur Foundation, 2015). På detta sätt kan de 

organiska resurserna i matavfallet återvinnas innan biogasen så småningom förbrukas och 

återgår till biosfären på ett naturligt sätt (se figur 3). Även bilpoolen kan relateras till strategi 

”4. Dela” och ”5. Produkt som en tjänst” då kommunen kommer dela tillgången till bilpoolen 

mellan kommunens medarbetare och allmänheten samt erbjuda en tjänst till allmänheten i 

form av biltransport. Detta görs dock i samarbete med Sunfleet då kommunen måste stödja 

näringslivet. Strategi ”4. Dela” och ”5. Produkt som en tjänst” kan därmed betraktas som 

strategier Ronneby kommun följer respektive har planer på att utveckla. 
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5.1.1.4 Cirkulära strategier i Ronneby kommun 

Figur 14 illustrerar Ronneby kommuns alla cirkulära strategier. Strategi ”4. Dela” har inte 

inneburit några större förändringar i verksamheten, vilket inte heller strategi ”5. Produkt som 

en tjänst” har gjort då denna strategi i skrivande stund är under utveckling. Ronneby 

kommuns främsta strategier, strategi ”2.Resursförbättring” samt ”3.Förlängd livscykel”, 

innebär att det cirkulära arbetet ökar fokuset på tidiga stadier i en byggnads livscykel. Detta 

beror på att kommunen vill öka värdet på resurser i framtiden samt att det är viktigt att 

planera för att byggnader ska användas under längre tid. Detta innebär mer arbete i 

designstadiet, mer arbete för materialval i inköpsstadiet samt ökade krav på hur 

byggmaterialet tillverkas (Lavesson, 2017). Det röda området i figur 14 illustrerar ett ökat 

fokus tidigt i livscykler för kommunens cirkulära arbete. Fokus på design och hög 

materialkännedom är också typiskt för Cradle to Cradle och cirkulära principer (Braungart 

& McDonough, 2009; Ellen MacArthur Foundation, 2015).  

 

 

Figur 14. Cirkulära strategier samt fokus i livscykeln i Ronneby kommun. 

 

5.1.1.5 Traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt 

Hittills har diskuterats de cirkulära strategier Ronneby kommun arbetar efter som är baserade 

på ING:s (2015) affärsmodeller. Enligt Sauvé, Bernard och Sloan (2016) handlar cirkulärt 

arbete på mikronivå om renare produktion, optimering av verksamheten och minskning av 

avfall vilket kan bekräftas i Ronneby kommuns fall då cirkularitet enbart kan nås på 

mesonivå. Kommunen strävar i den egna verksamheten efter att minska verksamhetens egna 

oönskade miljöpåverkan och lämna positiva avtryck på miljön (Ronneby kommun, 2016c).  

 

Kommunens arbete med mer miljövänliga utsläpp, förnybar energi, bättre vattenanvändning, 

mångfald och ett ökat fokus på människors välmående (Lavesson, 2017) kan inte placeras 
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in under någon av de cirkulära strategierna och är aktiviteter som sedan länge utförts inom 

hållbarhetsområdet. Det som skiljer hållbarhetsarbete enligt cirkulära principer från 

traditionellt hållbarhetsarbete är att det finns ett mer systematiskt sätt att arbeta mot ökad 

hållbarhet. Denna systematik innebär ett slags förutbestämd struktur med givna kategorier 

som baseras på Cradle to Cradle-kategorier för en certifiering, samt en egen kategori för att 

kommunicera arbetet till allmänheten inom vilka tydliga ambitioner och mätbara mål 

formuleras. Med detta sagt kan konstateras att vissa aktiviteter är tydligt cirkulära och 

kopplade till en cirkulär strategi och andra aktiviteter påminner mer om traditionellt 

hållbarhetsarbete, men präglas av en ökad systematik. Att utgå systematiskt ifrån cirkulära 

principer eller Cradle to Cradle-kategorier för att bedriva hållbarhetsarbete kan stödja 

utvecklingen mot cirkulär ekonomi (The Cradle to Cradle Products Innovations Institute, 

2017b) och benämns i studien vidare som ”traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt”.  

 

5.1.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunens grundläggande målbild medför ett 

starkt motiv för att utveckla cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå. Detta innebär i 

praktiken att dels stödja cirkulärt arbete för privata aktörer genom att öka resursers värde 

inom kommunens verksamhet samt att efterfråga produkter från företag som har mer 

cirkulära affärsmodeller, vilket Ronneby kommun planerar att göra i framtiden. En annan 

slutsats är att en produktion att cirkulera material i är en förutsättning för cirkularitet på 

mikronivå, vilket kan leda till att samarbete på mesonivå krävs i många organisationer som 

inte har en produktion eller som inte kan tillvarata det egna avfall som genereras i 

organisationen.  

 

Förutom att stödja cirkulär ekonomi på makro- och mesonivå arbetar Ronneby kommun 

också för att minska den negativa miljöpåverkan som orsakas av kommunens egna 

verksamhet. Detta görs genom att arbeta hållbart på mer systematiska sätt genom att använda 

nya dokument som verktyg för att formulera mål och utvärdera dessa, förlänga livscykler på 

byggnader, optimera verksamheten genom ökat delande samt att stödja en biologisk cykel. 

 

5.1.2 Cirkularitet och linearitet i Tarkett AB 

Tarkett i Ronneby och Hanaskog visade sig under studiens empiriska datainsamling arbeta 

cirkulärt på olika sätt, vilket beror på de olika materialtyper som hanteras i fabrikerna. I 
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Tarkett i Ronneby arbetar man med plast, ett oljebaserat material som kan jämföras med 

Ellen MacArthur Foundations (2015) definition på ett icke förnybart, tekniskt material, som 

kan återanvändas i tekniska cykler. I Hanaskog hanteras trämaterial, vilket är ett biologiskt 

material som förbrukas och sedan på ett säkert sätt kan återgå till naturen, varför detta ingår 

i en biologisk cykel (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Detta innebär olika förutsättningar 

för att cirkulera material på mikronivå. 

 

5.1.2.1 Cirkularitet i Ronneby 

5.1.2.1.1 Resursförbättring 

Tarketts cirkulära arbete i Ronneby innebär främst att spill återanvänds och avfall används 

som resurs (Duberg, 2017; Mattsson, 2017). Därmed kan konstateras att det finns en viss 

cirkularitet i Tarketts egna produktion inom en teknisk cykel där plastmaterial återanvänds i 

nya mattor och alltså i nya livscykler (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Detta cirkulära 

arbete kan relateras till strategi ”2. Resursförbättring” eftersom värdet på avfall höjs samt att 

det utgör ett omvänt flöde från kund till produktion vad gäller installationsspill (ING, 2015). 

Detta kommer också utvecklas när Tarkett samlar in hela, använda mattor i större 

utsträckning (Duberg, 2017). Spillinsättning är en aktivitet som utförts i Tarketts 

hållbarhetsarbete sedan lång tid tillbaka men kan beskrivas som en cirkulär aktivitet eftersom 

resursers värde ökar och avfall kan användas som resurs (Ellen MacArthur Foundation, 

2015). Aktiviteter behöver därför inte vara nya till följd av att en organisation antagit 

konceptet för att dessa ska kunna klassas som cirkulärt arbete. Däremot har Tarkett försökt 

utveckla spillinsättningen sedan cirkulär ekonomi antogs (Mattsson, 2017). 

 

I figur 15 illustreras materialflödet för (1) produktionsspill, (2) installationsspill och det 

flöde under utveckling för (3) insamlade, använda mattor. Det senast nämnda flödet är ännu 

under utveckling vilket illustreras av en streckad linje. Alla tre typer av material behöver 

genomgå en behandling innan detta kan användas som råvara igen (Duberg, 2017) vilket 

motsvaras av ”process” i figur 15. I designstadiet ändras ”recept” på mattor för att 

cirkulariteten ska utvecklas (Mattsson, 2017).  
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Figur 15. Cirkularitet i Tarkett i Ronneby. 

 

5.1.2.1.2 Produkt som en tjänst 

Spillinsättning ökar värdet på resurser enligt cirkulära principer, men kan inte sägas följa en 

resursbevarande logik för att skapa värde (Williander et al., 2015). En sådan logik förutsätter 

att producenten på något sätt behåller ägandet av produkten för att vara bunden till att ta 

tillbaka resurserna. Duberg (2017) berättar att Tarkett i skrivande stund är i uppstarten av att 

erbjuda buy-backkontrakt som ett sätt för Tarkett att erbjuda produkter som tjänster. Buy-

backkontrakt kan relateras till strategi ”5. Produkt som en tjänst” eftersom det förutsätts att 

Tarkett ska ta tillbaka produkterna när dessa inte längre kan användas av kunden (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015; ING, 2015).  

 

5.1.2.1.3 Cirkulära strategier i Tarkett i Ronneby 

I figur 16 presenteras cirkulära strategier som kan identifieras i Tarkett i Ronneby8. De röda 

områdena är de ställen i en produkts livscykel som det cirkulära arbetet är mest tydligt. I 

design, inköp och tillverkning utförs aktiviteter som att ändra recept på mattor, köpa in 

hållbara material som kan återvinnas samt insättning av produktionsspill. I dessa delar utförs 

det mesta av det cirkulära arbetet. I försäljningsstadiet tas installationspill tillbaka och i slutet 

av livscykeln ska även hela mattor samlas in genom buy-backkontrakt. Detta symboliseras i 

figur 16 genom att affärsmodell ”5. Produkt som en tjänst” hamnar bredvid (3) insamling av 

använda mattor.  

 

                                                 
8 Om Tarkett kommer behöva förändra produktionsmetoder för att kunna använda andra 

tillverkares använda mattor som råvara i framtiden blir även strategi ”1. Cirkulära råvaror” 

framträdande i Tarketts cirkulära arbete. Hittills har mattorna anpassats till produktionen genom 

förändringar i recept, snarare än tvärtom. 
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Figur 16. Cirkulära strategier samt fokus i livscykeln i Tarkett i Ronneby. 

 

5.1.2.1.4 Traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt i Ronneby 

Tarkett i Ronneby arbetar likt Ronneby kommun hållbart på ett mer systematiskt sätt sedan 

cirkulär ekonomi antogs genom att utgå ifrån Cradle to Cradle-kategorier för att minska 

energiförbrukningen, använda mer förnybar energi, utnyttja vatten mer effektivt samt 

optimera verksamheten generellt (Mattsson, 2017). Tarkett i Ronneby har också en 

certifierad produkt på guldnivå (Duberg, 2017) vilket innebär att man når upp till vissa krav 

enligt de olika kategorierna för en certifiering (The Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute, 2017b). Tidigare har mer systematiskt hållbarhetsarbete enligt Cradle to Cradle-

kategorier beskrivits som ett sätt att bedriva traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt, vilket 

även görs i Tarkett i Ronneby utöver att utveckla cirkulariteten av plastmaterial i den egna 

produktionen. 

 

5.1.2.2 Linearitet i Hanaskog 

Tarkett i Hanaskog arbetar med trämaterial, vilket innebär en omöjlighet att återanvända 

materialet som råvara i nya livscykler och alltså cirkulera detta i Tarketts egna produktion 

(Idberg, 2017). Redan här kan konstateras att det material som hanteras innebär olika 

förutsättningar för huruvida cirkularitet i den egna organisationen är möjligt. I Hanaskogs 

fall är materialflödet i den egna produktionen, till skillnad från cirkulariteten i Ronneby, 

linjärt eftersom trämaterial inte kan återanvändas i kontinuerliga livscykler (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). Däremot arbetar man med att utnyttja resurserna så mycket 

som möjligt både på mikronivå genom brikettillverkning och på mesonivå eftersom spån 

säljs till värmekraftverk (Idberg, 2017). Detta innebär att energi kan utvinnas från resurserna 

och användas för att generera värme vilket är ett exempel på hur biologiska material kan 

återanvändas i kaskader, alltså användning för olika syften (se figur 3). En kaskad är som 

tidigare nämnt ett sätt att använda biologiska material på flera sätt, även om detta tappar 
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värde mellan dessa olika användningsområden. När värmen har förbrukats av 

värmekraftverkets kunder återvänder denna till naturen vilket enligt Ellen MacArthur 

Foundation (2017) ska göras i en biologisk cykel efter att användningsområdena för 

resurserna är slut. Tarkett i Hanaskog stödjer alltså cirkularitet i en biologisk cykel i 

samarbete med värmekraftverket, på mesonivå, även om det egna materialflödet är linjärt. 

Denna aktivitet är dock inte specifik för cirkulärt arbete, då detta gjorts under lång tid och 

Idberg (2017) menar att det är svårt att särskilja arbetet från traditionellt hållbarhetsarbete.  

 

5.1.2.2.1 Traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt i Hanaskog 

I Hanaskog arbetar man främst cirkulärt genom att utgå ifrån Cradle to Cradle-kategorier för 

att nå en renare produktion. Det cirkulära arbetet i Hanaskog handlar främst om att köpa in 

certifierat trämaterial, använda mer förnybar energi och effektivisera vattenanvändningen 

(Idberg, 2017). Som tidigare nämnt kan detta förklaras som traditionellt hållbarhetsarbete på 

nya sätt. Dock bör noteras att Hanaskogs hela sortiment är certifierat på silvernivå, vilket 

innebär att man når högre krav i flera kategorier än i Ronneby. Bland annat måste en stor 

mängd förnybar energi genereras för att samtliga produkter ska tillgodoräknas tillräckligt 

mycket förnybar energi för att certifieras (Duberg, 2017). Koncernens miljömål för år 2020 

överträffas också i Hanaskog redan idag (Idberg, 2017).  

 

Ingen av de cirkulära strategierna kan identifieras i Hanaskogs fall. Istället arbetar Hanaskog 

mycket med traditionellt hållbarhetsarbete på nya sätt (Idberg, 2017). Det cirkulära arbetet 

hamnar främst i inköps- och tillverkningsstadiet i livscykeln för ett trägolv, då man är 

noggrann med att köpa in certifierat trä, samt arbetar för renare produktionsmetoder. Detta 

illustreras i figur 17. 

 

 

Figur 17. Fokus i livscykeln i Tarkett i Hanaskog. 

 

5.1.2.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis arbetar Tarkett i Ronneby cirkulärt genom att cirkulera plastmaterial i 

den egna produktionen. Tarkett i Hanaskog arbetar för att stödja cirkularitet i en biologisk 

cykel på mesonivå men har ett eget materialflöde som är linjärt på grund av att trämaterialet 



  
 

81 

 

som hanteras är omöjligt att återanvända mellan flera livscykler. I båda fallen utförs mycket 

av det cirkulära arbetet i design-, inköps- och tillverkningsstadiet. Eftersom Tarkett i 

Hanaskog inte kan cirkulera material på mikronivå arbetar de främst cirkulärt genom en ökad 

systematik i hållbarhetsarbetet, vilket har lett till att hela sortimentet är certifierat på 

silvernivå. Detta gör även Tarkett i Ronneby men inte i samma utsträckning då fokuset ligger 

på ökad cirkularitet. 

 

5.1.3 Cirkulärt arbete i praktiken 

Williander et al. (2015) menar att vissa företag använder cirkulär ekonomi som ett modeord 

utan att arbeta efter cirkulära principer. Därför bör först konstateras att samtliga tre delfall 

på något sätt har anpassat sin verksamhet efter cirkulära principer. Även spillinsättningen i 

Tarkett som funnits längre, men som överensstämmer med högre resursutnyttjande enligt 

cirkulära principer, har utvecklats sedan konceptet antogs. Vissa principer är däremot mer 

tydligt skilda från traditionellt hållbarhetsarbete än andra. Cirkulära principer som bygger 

på att dela i Ronneby kommun (Lavesson, 2017), optimera laster i Tarketts logistik 

(Mattsson, 2017) eller virtualisera som föreslås i ReSOLVE (se figur 5) innebär inga större 

förändringar i en organisation och är dessutom ofta självklara aktiviteter oavsett om man 

följer cirkulära principer eller ej. För att se mer tydliga samband mellan cirkulärt arbete och 

grundläggande målbilder samt formell ekonomistyrning är fokus i analysen de aktiviteter 

med tydligast koppling till cirkulär ekonomi och som innebär störst förändringar i fallen.  

 

5.1.3.1 Typer av cirkulärt arbete 

Hittills i analysen har olika typer av cirkulärt arbete identifierats: bruten cirkularitet i 

Ronneby kommun, cirkularitet i Tarkett i Ronneby samt traditionellt hållbarhetsarbete på 

nya sätt som utförs i samtliga tre verksamheter. Cirkulärt arbete på mikronivå kan därmed 

delas in i två övergripande typer: (1) cirkularitet samt (2) traditionellt hållbarhetsarbete på 

nya sätt som innebär en ökad systematik i hållbarhetsarbetet och därmed förändringar i 

arbetet som utförs i hållbarhetssyfte. Fallens cirkulära arbete sammanfattas i tabell 8 och 

diskuteras nedan. 
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Verksamhet Traditionellt 

hållbarhetsarbete 

på nya sätt 

Strategier Cirkularitet på mikronivå 

Ronneby 

kommun 

Ja 2, 3, 4, 5 Nej, stödjande på mesonivå i en teknisk 

cykel 

Tarkett i 

Ronneby 

Ja 2, 5 Ja, i en teknisk cykel 

Tarkett i 

Hanaskog 

Ja  Nej, stödjande på mesonivå i en biologisk 

cykel 

Tabell 8. Cirkulärt arbete i fallen.  

 

5.1.3.1.1 Ökad systematik i hållbarhetsarbetet 

I tabell 8 kan utläsas att alla tre verksamheter arbetar efter traditionellt hållbarhetsarbete på 

nya sätt genom att utgå ifrån Cradle to Cradle-kategorier för att formulera nya mål och mått. 

Ett särskilt fokus läggs här i Hanaskogs cirkulära arbete, eftersom de inte kan cirkulera 

material inom organisationen. Detta är alltså något som alla organisationer kan göra, oavsett 

grundläggande målbild eller de förutsättningar som finns vilket stödjer utvecklingen av 

cirkulär ekonomi. Användningen av Cradle to Cradle-kategorier som utgångspunkt för mål 

och mått i det cirkulära arbetet är ett sätt att tolka hur det cirkulära arbetet kan utvecklas i 

den specifika organisationen (Lavesson, 2017). Detta arbete kan påminna mer eller mindre 

om traditionellt hållbarhetsarbete i praktiken, men innebär att hänsyn kan tas till viktiga 

aspekter som är relaterade till utvecklingen av cirkulär ekonomi. 

 

5.1.3.1.2 Strategier i olika kontexter 

I den tredje kolumnen i tabell 8 kan utläsas att både Ronneby kommun och Tarkett i Ronneby 

arbetar enligt strategi ”2. Resursförbättring” samt ”5.Produkt som en tjänst”. Det kan heller 

inte sägas att delande eller förlängda livscykler passar bättre i Ronneby kommun, även om 

dessa inte framträdande strategier i Tarkett. Det finns därför ingen strategi som kan sägas 

passa bättre i en viss kontext, förutom möjligen strategi ”1. Cirkulära råvaror” som kräver 

att det finns en produktion (ING, 2015). En viktig skillnad är dock att det i privata 

organisationer handlar om att följa dessa strategier genom att utveckla innovativa 

affärsmodeller, samarbeta med andra och göra strategiska investeringar för att nå 

ekonomiska fördelar på lång sikt. I offentliga organisationer handlar cirkulärt arbete 
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motsatsvis främst om att stödja att privata aktörer följer dessa cirkulära strategier snarare än 

att följa dem i samma bemärkelse som privata organisationer gör. Detta görs genom att 

kommunicera det egna cirkulära arbetet som kan utvecklas i organisationen samt att 

efterfråga produkter som produceras enligt cirkulära principer i den offentliga 

upphandlingen (Lavesson, 2017; Sandberg, 2017). Detta menar också 

Upphandlingsmyndigheten (2017) kan komma att bli lättare i framtiden när mått för 

cirkularitet har utvecklats i större utsträckning. 

 

5.1.3.1.3 Förutsättningar för cirkularitet på mikronivå 

Den sista kolumnen i tabell 8 visar att två av tre verksamheter inte har en cirkularitet på 

mikronivå men anses ändå i denna studie arbeta cirkulärt. De skillnader som stötts på mellan 

fallens cirkulära arbete i praktiken beror främst på de förutsättningar som finns i 

verksamheten. Exempelvis krävs en produktion för att cirkulera material på mikronivå. 

Däremot kan man stödja cirkularitet på mesonivå utan produktion. Vidare har Tarkett i 

Hanaskog inte samma förutsättningar som Tarkett i Ronneby för att cirkulera material 

eftersom de hanterar olika materialtyper. Olika förutsättningar finns alltså i olika 

organisationer, vilket styr inriktningen på det cirkulära arbetet. Detta innebär att en 

organisation med ett linjärt materialflöde också kan arbeta cirkulärt enligt denna studies syn 

på cirkulärt arbete. Hedenmark (2016) menar dock att det som skiljer traditionellt 

hållbarhetsarbete från cirkulärt arbete är att den linjära ekonomin fortlever. Dock bör 

observeras att även om Ronneby kommuns egna cirkularitet blir bruten, arbetar de för en 

cirkularitet som ska ersätta det linjära materialflödet. I Hanaskogs fall stöds en biologisk 

cykel även om det egna materialflödet är linjärt. Därmed kan inte alla cirkulära strategier 

följas och cirkularitet uppnås för alla och ibland krävs ett samarbete på mesonivå, vilket 

beror på organisationens förutsättningar.  

 

5.1.3.2 Grundläggande målbilder 

5.1.3.2.1 Utveckling på makro- och mesonivå 

Den främsta skillnaden i det cirkulära arbetet mellan fallen som orsakas av olika 

grundläggande målbilder är att detta företrädesvis riktas mot olika nivåer. Ronneby 

kommuns cirkulära arbete riktar sig främst mot att utveckla cirkulär ekonomi på makro- och 

mesonivå. Kommunens allmännyttiga syfte med det cirkulära arbetet innebär därför en 

huvudsaklig strävan efter att öka hållbarheten i samhället, bland annat genom att 
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kommunicera det cirkulära arbetet till allmänheten (Sandberg, 2017), efterfråga bedömda 

material (Lavesson, 2017) och att efterfråga tjänster snarare än produkter (Lavesson, 2017; 

Sandberg, 2017). Motivet för att utveckla cirkulär ekonomi på mesonivå stärks också av att 

cirkularitet endast kan nås i samarbete med privata aktörer. Även om man på lång sikt kan 

spara kostnader genom att använda förnybar energi eller arbeta cirkulärt i en kommun, är 

inte detta det primära syftet med arbetet.  

 

5.1.3.2.2 Ekonomiska fördelar av cirkulärt arbete 

Även Tarkett arbetar cirkulärt i syfte att stödja utvecklingen av cirkulär ekonomi genom 

delaktighet i Ellen MacArthur Foundations program ”CE100” (Tarkett, 2016), men också 

för att förena hållbarhetsarbetet med ekonomiska fördelar (Mattsson, 2017). Traditionellt 

hållbarhetsarbete, eller CSR, i företag handlar mycket om att ta ett ansvar som förväntas av 

samhället. Utan denna förväntning kanske det cirkulära arbetet aldrig startat, varför det är 

svårt att säga att cirkulärt arbete syftar till att skapa ekonomiska fördelar. Däremot kan sägas 

att det primära syftet med att anta just cirkulära principer för att bedriva hållbarhetsarbete är 

möjligheten att förena detta med ekonomiska fördelar, åtminstone på lång sikt.  

 

En cirkularitet som leder till kostnadsbesparingar och ekonomiska fördelar finns dock inte i 

Hanaskog. Det cirkulära arbetet har snarare inneburit ökade kostnader till följd av 

investeringar som vattenlooper och högre krav på trämaterial. För företag som av olika 

anledningar inte kan cirkulera material i den egna organisationen finns dock också andra 

ekonomiska fördelar av att arbeta cirkulärt. En image som bygger på att företaget ansvarar 

för miljön och människors välmående kan enligt Porter och Kramer (2006) i sig leda till 

ökad lönsamhet då företaget blir mer attraktivt bland kunder. En image som bygger på 

cirkulär ekonomi kan med stor sannolikhet innebära fördelar för Tarkett vilket också stärks 

av att Tarkett betonar sitt arbete mot en cirkulär ekonomi i sin CSR-rapport (Tarkett, 2016). 

Noteras bör dock att detta inte behöver innebära att man använder cirkulär ekonomi som 

modeord utan cirkulära principer följs.  

 

Ett annat motiv för att anta cirkulär ekonomi i företag är att förberedelser inför en framtid, 

där icke förnybara råvaror börjar ta slut och blir dyrare, kan leda till ekonomiska fördelar. 

Organisationer som ligger i framkant i det cirkulära arbetet kan vinna konkurrensfördelar 

när priset på råvaror höjs (Sandberg, 2017). Eftersom konceptet antagits på statlig nivå kan 
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också statliga subventioner och fler samarbetsmöjligheter med andra organisationer leda till 

ekonomiska fördelar i framtiden (Frick & Hedenmark, 2016).  

 

5.2 Fallens anpassning i formell ekonomistyrning 

I följande avsnitt kommer anpassningar i den formella ekonomistyrningen analyseras i 

båda fallen, först var för sig och sedan i relation till varandra. I avsnittet används den hela 

konceptuella modellen för öka förståelsen för samband mellan cirkulärt arbete och formell 

ekonomistyrning i olika kontexter. 

 

5.2.1 Ronneby kommuns anpassning i formell ekonomistyrning 

5.2.1.1 Kulturstyrning: intern och extern 

Ronneby kommun har en uttalad vision som har en särskild inriktning mot Cradle to Cradle 

(Ronneby kommun, 2013a) vilket innebär att cirkulära värderingar uttrycks i visionen. Valet 

att arbeta cirkulärt verkar i Ronneby kommuns fall kräva ett stort engagemang bland 

medarbetare inom kommunen, men också av allmänheten. Ronneby kommun arbetar mycket 

för att påverka och kommunicera cirkulära värderingar till medarbetare. Kommunikation av 

värderingar och visionen är ett slags kulturstyrning (Greve & Dergård, 2017) som används 

både internt i Ronneby kommun men också externt. Den externa kommunikationen innebär 

att Cefur kommunicerar Ronneby kommuns arbete till allmänheten (Sandberg, 2017) vilket 

relateras till kommunens allmännyttiga syfte och vilja att utveckla cirkulär ekonomi på 

makro- och mesonivå. Internt kommuniceras mål och värderingar dels från högre politiska 

instanser till projektgrupper och dels från projektgrupper till de som arbetar efter cirkulära 

principer i vardagen, exempelvis förskolepersonal (Lavesson, 2017).  

 

Rekrytering och socialisering är en annan form av kulturell styrning (Greve & Dergård, 

2017) som Ronneby kommun använder för att påverka medarbetare till att följa cirkulära 

principer. Det finns planer på att rekrytera förskolepersonal förutsatt att dessa har en vilja att 

arbeta efter kommunens cirkulära principer (Lavesson. 2017). För redan anställda 

medarbetare är också socialiseringen ett tydligt styrmedel för att påverka medarbetare då 

förskolepersonal utbildas specifikt inom Cradle to Cradle (Lavesson, 2017). Vidare har 

också tekniska förvaltningen och Cefur åkt på utbildningsresor till Holland (Lavesson, 

2017), där man kommit längre i utvecklingen mot cirkulär ekonomi, vilket också är en typ 

av socialisering (Greve & Dergård, 2017). Riktlinjer och procedurer som styrmedel (Greve 
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& Dergård, 2017) förmedlas delvis via generella miljöpolicies för hela kommunen (Sjögren, 

2017) men främst används rapporter som förmedlar värderingar inom Cradle to Cradle och 

beskriver byggande enligt filosofin (se Mulhall & Braungart, 2013).  

 

Den interna kulturstyrningen riktar sig enbart mot vissa enheter i organisationen, bland andra 

projektgrupper, tekniska förvaltningen och förskolepersonal. Därför kan inte sägas att hela 

organisationskulturen är anpassad till det cirkulära arbetet. Detta beror på att det tydligaste 

cirkulära arbetet avser byggnationer, varför det är viktigare att utbilda och kommunicera 

värderingar inom cirkulär ekonomi till de som arbetar specifikt med detta (Lavesson, 2017).  

 

Sammanfattningsvis verkar medarbetares engagemang för cirkulära principer vara viktigt 

för att bedriva cirkulärt arbete generellt i Ronneby kommun men kan inte sägas vara 

viktigare i en viss strategi. Detta illustreras i figur 18 med att den översta delen av den 

konceptuella modellen, alltså att man arbetar cirkulärt, är orsaken till anpassningen oavsett 

vilken typ av arbete som utförs. Detta görs också fortsättningsvis i studien för anpassningar 

i den formella ekonomistyrningen som orsakas av att man arbetar cirkulärt, oavsett på vilket 

sätt detta görs. 
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Figur 18. Kulturstyrning i Ronneby kommun.  
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5.2.1.2 Planering 

Mål som formuleras på lång sikt i Ronneby kommun görs i syfte att tydliggöra vad man vill 

uppnå med det cirkulära arbetet generellt. Oavsett vilken strategi eller vilken typ av cirkulärt 

arbete som utförs bör det vara viktigt att formulera långsiktiga mål med arbetet i den 

strategiska planeringen. Detta illustreras i figur 19. På längre sikt används den strategiska 

planeringen och budgeten i Ronneby kommun för att planera för strategiska cirkulära mål 

som den styrande alliansen formulerar (Sjögren, 2017). Den strategiska planeringen är 

anpassad till det cirkulära arbetet då det strategiska målområdet om att utveckla en god 

bebyggd miljö uttryckligen innebär att byggnader ska ske enligt Cradle to Cradle-principer 

(Ronneby kommun, 2016d) samt att tydliga mål sätts på lång sikt för detta arbete.  

 

De strategiska målområdena bryts ner i de uppdrag som formuleras i budgeten som alltså 

används för att planera för de mål som man vill uppnå i kommunen. Budgeten används 

vidare för att kommunicera vad den styrande alliansen vill att olika enheter ska utföra, men 

också för att koordinera enheterna. Årligen används budgeten till att utvärdera arbetet för 

att följa upp hur väl målen i budgeten har uppnåtts (Sjögren, 2017). Budgeten kan dock inte 

sägas vara anpassad till det cirkulära arbetet eftersom denna används på samma sätt inom 

samtliga strategiska målområden (Sjögren, 2017). Att budgeten är ett styrmedel som 

används men inte anpassas till det cirkulära arbetet illustreras i figur 19 av att inga streck går 

från den övre delen av modellen till ”budgetar” eftersom det cirkulära arbetet inte orsakar 

en anpassning i styrmedlet. 
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Figur 19. Strategisk planering och budgetar i Ronneby kommun.  
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5.2.1.3 Projektplanering 

Mycket av Ronneby kommuns cirkulära arbete utförs i tidigt i livscykeln, främst i 

designstadiet, på grund av att kommunens tydligaste strategier är strategi ”2. 

Resursförbättring” och ”3. Förlängd livscykel”. Eftersom man enligt dessa strategier arbetar 

efter ökad noggrannhet i materialval samt måste ta hänsyn till en längre livscykel i 

planeringsstadiet av ett projekt (Lavesson, 2017) måste handlingsplaneringen, eller 

projektplaneringen, anpassas till det cirkulära arbetet. Detta illustreras i figur 20. 

Handlingsplaneringen utgörs delvis av handlingsplaner som syftar till att skapa en mer 

hälsosam miljö under användningen av byggnaden (Lavesson, 2017) men främst har 

planeringen anpassats i design- och inköpsstadiet då processen för materialval är mer 

omfattande än tidigare och mer arbete läggs på att utvärdera tillverkningsmetoder för 

byggmaterial (Lavesson, 2017). Andra anpassningar i handlingsplaneringen är att man 

formulerar nya, mätbara, mål för projekt med hjälp av ett nytt mätsystem som används tidigt 

i livscykeln (Lavesson, 2017). De flesta mått är icke-finansiella (Lavesson, 2017) och har 

inspirerats av Cradle to Cradle-kategorierna för en produktcertifiering (se figur 6 och tabell 

7).  

 

5.2.1.4 Utvärdering av mål 

Arbetet mot de mål som formuleras i handlingsplaneringen ska också med hjälp av det nya 

mätsystemet utvärderas, vilket medför en anpassning i utvärderingen. Noteras bör att 

mätsystemet inte enbart används för att utvärdera mål som sätts för projekt i 

handlingsplaneringen, utan även exempelvis personalomsättning och koldioxidnivåer över 

hela livscykeln (Lavesson, 2017). Av denna anledning kan inte utvärderingen, på samma 

sätt som handlingsplaneringen, relateras till ett visst fokus i livscykeln. Detta illustreras i 

figur 20. Det är bara projektgruppen som har tillgång till detta mätsystem, som alltså inte 

används i påverkande syfte, utan i syfte att planera för nya mål i projekt eller för 

verksamheten i stort, samt för att utvärdera arbetet mot dessa mål (Lavesson, 2017).  
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Figur 20. Projektplanering och utvärdering i Ronneby kommun.  

 

 

 

 



  
 

92 

 

5.2.1.5 Ansvarsfördelning och beslutsfattande 

De flesta besluten i det cirkulära arbetet fattas i Ronneby kommun av den projektgrupp som 

har ansvaret för att driva investeringsprojekt. Tekniska förvaltningen äger byggfrågan och 

enligt Sjögren (2017) är det viktigt att de med kunskap upprättar beslutsunderlag och besitter 

beslutsrätter i komplicerade byggfrågor. Detta innebär en stor ansvarsfördelning i den 

administrativa styrningen som innebär en anpassning i beslutsfattande syfte, snarare än i 

syfte att påverka medarbetare genom att ge dessa ökat ansvar (se Bonner & Sprinkle, 2002). 

Av detta kan konstateras att cirkulärt arbete, som i sig är ett tekniskt ämne som kräver 

förståelse för olika materials egenskaper och miljöpåverkan, kräver utbildad personal som 

innehar beslutsrätter för att uppnå cirkulära mål. Därför lämpar sig en viss decentralisering 

och ansvarsfördelning till de som arbetar på en operativ nivå. 

 

Hittills har förklarats vem som fattar beslut och vidare kan diskuteras på vilka grunder dessa 

beslut fattas. Om tekniska förvaltningen vill fatta beslut som innebär att kostnader 

överskrider budgetramen kan dessa äska om mer budgetmedel, vilket kräver att beslutet kan 

motiveras av kostnadsbesparingar i framtiden (Lavesson, 2017). Underhålls- och 

driftskostnader än viktigare att beräkna korrekt än tidigare eftersom livslängden förväntas 

bli längre tack vare demonterbara delar och enkla konstruktioner. Detta är tydligt kopplat till 

strategi ”3. Förlängd livscykel” då det är svårare att ta hänsyn till en längre livscykel i början 

av cykeln. Eftersom kommunen arbetar efter denna strategi kräver beslutsunderlag en 

djupare detaljnivå, både över materialval och av kostnader över tid, vilket innebär en 

anpassning i kalkylen. Detta illustreras i figur 21. Förkalkylen behöver kunna visa att man 

sparar kostnader på längre sikt om man väljer ett dyrare alternativ i designstadiet, exempelvis 

underhållsfria fasader istället träfasader (Lavesson, 2017). Detaljnivån i kalkylen är tänkt att 

fördjupas genom att tekniska förvaltningen utbildas inom LCC-kalkylering som också i 

teoriavsnittet förklarades vara en lämplig kalkylmetod för att beräkna kostnader över längre 

tid (se sida 41–42).  

 

Vissa svårigheter som är förknippade med en förlängd livscykel orsakas av att man idag inte 

vet vilka behov som kommer finnas i framtiden. Det är också svårt att beräkna hur mycket 

besparingar som görs på grund av ett minskat antal sjukskrivningar (Lavesson, 2017). 

Kommunens allmännyttiga syfte innebär dock att beslutsunderlag måste inkludera vilken 

allmännytta ett visst beslut genererar eftersom att det viktigaste är att de som vistas i 
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byggnaderna mår bra (Lavesson, 2017). Däremot kan ett mer noggrant underlag leda till att 

samma allmännytta kan genereras för en lägre kostnad ur ett längre perspektiv.   

 

 

Figur 21. Beslutsfattande i Ronneby kommun. 
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5.2.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan konstateras att engagerade medarbetare verkar vara en 

förutsättning för att bedriva cirkulärt arbete, vilket innebär att kulturstyrningen är inriktad 

mot att påverka medarbetare till att engagera sig i cirkulärt arbete. Ronneby kommuns 

allmännyttiga syfte innebär också att ett slags extern kulturstyrning används för att påverka 

allmänheten till att engagera sig i cirkulär ekonomi för att utveckla detta på makro- och 

mesonivå. Den strategiska planeringen anpassas då mål inom det cirkulära arbetet 

formuleras på lång sikt. Vidare används ett helt nytt mätsystem för att utvärdera det cirkulära 

arbetet. Detta beror på att det finns nya mål som behöver mätas på nya sätt.  

 

Ronneby kommuns fokus tidigt i livscykeln, som beror på att de följer strategi ”2. 

Resursförbättring” samt ”3. Förlängd livscykel”, innebär mer arbete i handlingsplaneringen 

och ökad detaljnivå i beslutsunderlag. Handlingsplaneringen för projekt är mer omfattande 

och noggrann i design- och inköpsstadiet och mätbara mål formuleras och utvärderas även 

på projektnivå. Det tidiga fokuset i livscykeln och det faktum att man fattar beslut för en 

byggnad som planeras användas under lång tid, innebär ett behov av en djupare detaljnivå, 

både avseende kostnader och tid, i investeringskalkyler. Beslutsunderlagen också inkludera 

en samhällsrelevans eftersom kommunens grundläggande målbild syftar till att generera 

allmännytta, vilket är viktigare än att göra kostnadsbesparingar. Vidare är beslutsrätter inom 

cirkulärt arbete fördelat till medarbetare som arbetar direkt med projekt eftersom kunskap är 

viktigt i byggnationsbeslut. 

 

5.2.2 Tarkett AB:s anpassning i formell ekonomistyrning 

5.2.2.1 Kulturstyrning 

Engagerade och utbildade medarbetare verkar vara en förutsättning för att arbeta cirkulärt 

även i Tarkett och flera delar av styrpaketet används i syfte att påverka medarbetare. 

Engagerade medarbetare som vill arbeta efter cirkulära principer kan dock inte sägas vara 

viktigare inom en viss strategi. Exempelvis är det lämpligt att kommunicera värderingar om 

energianvändning i Hanaskog där förnybar energi ska vara tillräcklig för att kunna tilldelas 

alla produkter och vikten av att utnyttja spill till fullo i Ronneby genom att förklara detta 

med konkreta exempel under en ”Greentour” (Mattsson, 2017).  
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Främst används kulturstyrningen i Tarkett för att påverka och kommunicera cirkulära 

värderingar till medarbetare. Detta görs genom interna möten, utbildningar och 

fabriksvandringar (Mattsson, 2017). Utbildningar och fabriksvandringar är typer av 

socialisering (Greve & Dergård, 2017) och interna möten syftar till att kommunicera 

värderingar inom cirkulär ekonomi (Greve & Dergård, 2017; Mattsson, 2017), exempelvis 

vikten av att återanvända material (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Riktlinjer och 

procedurer förmedlas i form av miljöpolicies, formella interna dokument och är även 

uppsatta på tavlor på väggarna på arbetsplatsen (Mattsson, 2017) vilket också utgör uttalade 

kulturella styrmedel. Kulturstyrningen sker både från koncernnivå till ledningen på fabriker 

och från ledningen på fabriker vidare till alla medarbetare inom fabriken (Mattsson, 2017). 

Därmed genomsyras hela organisationskulturen av det cirkulära arbetet. Eftersom en stor del 

av kulturstyrningen syftar specifikt till att kommunicera cirkulära värderingar kan denna 

sägas vara anpassad till det cirkulära arbetet i Tarkett. 

 

I syfte att påverka medarbetare anpassas även handlingsplaneringen genom att låta dessa 

vara delaktiga i planeringen för projekt inom det cirkulära arbetet (Mattsson, 2017). Detta 

illustreras i figur 22. Belöningar och kompensation är ytterligare styrmedel som används i 

syfte att påverka medarbetare till att arbeta cirkulärt. Belöningar grundas på att medarbetare 

ansvarar över mått som är relaterade till det cirkulära arbetet (Mattsson, 2017) vilket innebär 

att belönings- och kompensationssystemet används tillsammans med mått och mätsystem 

för att påverka medarbetare. Vidare innebär delegerat ansvar över måtten att den 

administrativa styrningen också blir aktuell i syfte att påverka. Tarketts alla anpassningar i 

den formella ekonomistyrningen som syftar till att påverka och kommunicera cirkulära 

värderingar illustreras i figur 22. Noteras bör att bilden för cirkulära strategier inkluderar 

både Tarkett i Ronneby och i Hanaskog. 
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Figur 22. Påverkan och kommunikation i Tarkett AB. 
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5.2.2.2 Planering och utvärdering 

Strategiska mål för det cirkulära arbetet formuleras i Tarkett på koncernnivå, för närvarande 

inför år 2020, som förmedlas internt via en roadmap (Duberg, 2017) och sedan bryts ner på 

fabriksnivå (Mattsson, 2017). Den strategiska planeringen riktar sig både mot Ronneby och 

Hanaskog varför anpassningar i denna inte kan relateras till en specifik cirkulär strategi. 

Planeringen syftar snarare till att minska Tarketts övergripande miljöpåverkan enligt 

cirkulära principer (Duberg, 2017). Eftersom Hanaskogs arbete för ökad hållbarhet som 

utgår ifrån Cradle to Cradle-kategorier är tillräckligt för att hela sortimentet ska kunna 

bibehålla certifikat på silvernivå, uppnår de också redan de strategiska målen (Idberg, 2017). 

Den strategiska planeringen syftar till att planera för cirkulära mål men också för att påverka 

medarbetare genom att förmedla dessa mål under interna möten och utbildningar (Mattsson, 

2017). Detta illustreras i figur 23. 

 

När Tarkett har planerat för vad det cirkulära arbetet ska syfta till krävs också ett sätt att 

utvärdera detta arbete. Budgeten används för utvärdering på olika enheter i organisationen 

eftersom man behöver information om var avvikelser har skett för att kunna förbättra 

metoder i framtiden (Idberg, 2017; Mattsson, 2017). Dock har inte budgeten anpassats till 

det cirkulära arbetet i samma bemärkelse som mått och mätsystem som är den främsta delen 

inom den cybernetiska styrningen som används i utvärderingssyfte. Mått och mätsystem har 

anpassats i hög utsträckning till det cirkulära arbetet då nya mått som är direkt relaterade till 

cirkulära mål har formulerats i båda fabrikerna (Idberg, 2017; Mattson, 2017).  

 

I Ronneby används måtten för att utvärdera cirkulärt arbete på flera ställen i livscykeln. 

Bland annat mäts mängden insamlat installationsspill från försäljningen men även 

energianvändning i produktionen (Mattsson, 2017). Detta illustreras i figur 23. Mått och 

mätsystem är både finansiella och icke-finansiella samt finns så väl i början, i processer, 

samt i slutet av livscykler (Mattsson, 2017). Dessa mått används för att utvärdera det 

cirkulära arbetet både av fabriksledningen och även koncernledningen som utvärderar i 

princip alla de mått som finns på de olika fabrikerna för att jämföra dem mot varandra 

(Mattsson, 2017). I Hanaskog avser de mått som formulerats efter att cirkulär ekonomi 

antogs främst energi- och vattenanvändning samt materialkännedom (Idberg, 2017), vilket 

avser inköps- och tillverkningsstadiet. Figur 23 illustrerar att cirkulärt arbete i olika delar i 

livscykeln orsakar anpassningar i mått och mätsystem i utvärderingssyfte. 
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Figur 23. Strategisk planering och utvärdering i Tarkett AB. 
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5.2.2.3 Handlingsplanering 

Den strategiska planeringen bryts som tidigare nämnt ner på fabriksnivå (Mattsson, 2017), 

vilket innebär att kortsiktig planering kan utgå ifrån vilka strategier som används i fabriken. 

Ett tidigt fokus i livscykeln innebär i Tarkett i båda fabriker ett ökat arbete i 

handlingsplaneringen. I Tarkett i Ronneby är det strategi ”2. Resursförbättring” som ligger 

till grund för detta fokus och i Hanaskog orsakas detta av en strävan efter bättre råvaror och 

renare produktion.  

 

Handlingsplaneringen i Tarkett i Ronneby syftar som tidigare nämnt delvis till att påverka 

medarbetare men främst för att planera för det cirkulära arbetet på kort sikt. Planer behandlar 

bland annat hur man ska designa mattor och ändra ”recept” på dessa för att se till att 

cirkulariteten kan fungera i produktionen (Mattsson, 2017). Detta kan också relateras till det 

viktiga fokus på god design som förespråkas inom Cradle to Cradle för att cirkularitet ska 

vara möjligt (Braungart & McDonough, 2009). I Hanaskog planeras kortsiktigt för inköp av 

certifierade trämaterial, hur produktionen ska bli renare och vad som behöver göras för att 

bibehålla certifikat (Idberg, 2017). Handlingsplaneringen är präglad av mer arbete samt 

planer som är specifikt inriktade på cirkulärt arbete. Anpassningar i handlingsplaneringen 

som orsakas av det tidiga fokuset i livscykeln illustreras i figur 24. 
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Figur 24. Handlingsplanering i Tarkett AB. 
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5.2.2.4 Beslutsfattande 

5.2.2.4.1 Beslutsfattande i linearitet 

I Hanaskogs fall har kalkylmetoderna inte påverkats sedan man började arbeta cirkulärt 

(Idberg, 2017). De kalkylproblem som diskuterades i problemdiskussionen som orsakas av 

en syn på att resurser har evigt liv är inte heller aktuellt i Hanaskogs fall då materialflödet är 

linjärt. Trämaterial i en biologisk cykel innebär inte att resurser i samma bemärkelse har 

evigt liv och ska återanvändas mellan olika livscykler. Detta beror på att biologiska material 

tappar värde mellan livscykler i kaskader, och så småningom ska återvända till naturen 

(Ellen MacArthur Foundation, 2015). Därför behöver nya råvaror köpas in, vilket inte 

innebär några förändringar i kalkyleringen.   

 

5.2.2.4.2 Beslutsfattande i cirkularitet 

I Tarkett i Ronneby används strategi ”2. Resursförbättring” och det finns en cirkularitet i 

produktionen vilket leder till vissa svårigheter i att upprätta beslutsunderlag (Mattsson, 

2017). Den process, eller behandling, som insamlat material går igenom kan göras på olika 

sätt beroende på ändamålet med materialet vilket leder till olika möjligheter till att använda 

detta. Ett beslut tidigt i en livscykel leder till konsekvenser för företaget i framtiden eftersom 

ägandet av resursen stannar inom företaget. Exempelvis kan ett beslut om att ett material ska 

ingå i en specifik matta innebära att resurserna i mattan inte kommer kunna ingå i en annan 

typ av matta i nästa livscykel. Därför måste kalkyler och andra beslutsunderlag omfatta ett 

längre tidsperspektiv av konsekvenser av ett beslut. Detta illustreras i figur 25.  
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Figur 25. Beslutsfattande i cirkularitet Tarkett i Ronneby. 

 

5.2.2.4.3 Fler aspekter i beslutsunderlag 

När hållbarhetsarbete och ekonomiska fördelar förenas i cirkulärt arbete kan vissa dilemman 

stötas på i beslutsfattandet. Den behandling som väljs bör stödja att resursen utnyttjas på 

bästa sätt men också till en kostnad som är lägre än att köpa in nya råvaror (Mattsson, 2017) 
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vilket kan vara svårt att nå samtidigt. Duberg (2017) menar också att nettobidrag för miljön, 

exempelvis samla in andra tillverkares mattor, också bör visas som något positivt i 

beslutsunderlagen vilket är svårt eftersom detta ofta är förenat med ökade kostnader. 

Cirkulära mål och ekonomiska mål kan därmed innebära vissa motsättningar och ofta tar det 

lång tid innan ekonomiska fördelar kan nås av en cirkulär investering. Detta innebär att med 

ett längre tidsperspektiv kan ekonomiska fördelar ibland nås. I vissa fall finns det dock 

motsättningar mellan cirkulära mål och ekonomiska mål, precis som för traditionellt 

hållbarhetsarbete, som kan orsaka dilemman i beslutssituationer.   

 

5.2.2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har styrningen i Tarkett främst anpassats för att påverka medarbetare 

på flera nivåer i organisationen och kommunicera cirkulära värderingar internt. Flera delar 

av styrpaketet används just i syfte att påverka, främst kulturella styrmedel men också 

planeringen samt belöningar och kompensationer. Anpassningar i kulturella styrmedel är 

tydligast i utbildningar, fabriksvandringar och interna möten som syftar till att påverka 

medarbetare att bli engagerade i det cirkulära arbetet. Mått och mätsystem har anpassats då 

nya mått som mäter cirkulära prestationer har formulerats och används för att utvärdera det 

cirkulära arbetet och basera belöningar på.  

 

Ett tidigt fokus i livscykeln kräver mer noggrann handlingsplanering för att driva det 

cirkulära arbetet och även ett krav på bättre design. Detta fokus i livscykeln innebär också 

anpassningar i kalkyler om cirkularitet råder. Utmaningar har stötts på i kalkyler som orsakas 

av att det finns olika användningsområden för resurser och att ett beslut kan innebära fler 

konsekvenser i framtiden. Detta beror på att produkten ska köpas tillbaka av Tarkett så 

småningom. Vidare kan det finnas motsättningar mellan cirkulära mål och ekonomiska mål 

i beslutsfattandet, vilket delvis kan lösas med ett längre tidsperspektiv men också orsaka 

dilemman i beslutssituationer.  

 



  
 

104 

 

5.3 Formell ekonomistyrnings anpassning till cirkulärt 

arbete 

5.3.1 Kultur som en grund 

I en jämförelse mellan de båda fallen kan vissa likheter och skillnader identifieras. Det verkar 

i båda fall vara viktigt att medarbetare är engagerade och motiverade att arbeta efter cirkulära 

principer på olika sätt. Av denna anledning kan en kultur som präglas av engagemang för att 

arbeta cirkulärt ses som en grund för allt cirkulärt arbete, i alla typer av organisationer. 

Därför används kulturstyrningen i stor utsträckning för att påverka och kommunicera 

värderingar som är relaterade till cirkulära principer i båda fallen.  

 

En skillnad mellan fallen är att Tarkett använder andra delar av styrpaketet för att påverka 

medarbetare, bland annat genom att låta dessa vara delaktiga i planeringen och basera 

belöningar på cirkulära prestationer. Hela organisationskulturen genomsyras också av det 

cirkulära arbetet i Tarkett, samtidigt som det i Ronneby kommun riktas specifikt mot de som 

arbetar med Cradle to Cradle-inspirerad byggnation och de som vistas i byggnaderna. Detta 

kan delvis bero på att Tarkett är en större organisation som kräver mer formell kulturstyrning 

för att samordna olika enheter men också på att fler enheter utför cirkulärt arbete i Tarkett 

än i Ronneby kommun och därmed är viktiga att påverka beteenden hos. 

 

En annan skillnad är att Ronneby kommun använder ett slags extern kulturstyrning för att 

påverka allmänheten som är viktig för att kommunens cirkulära arbete ska kunna utvecklas 

på mesonivå. Detta beror också på att kommunen har ett allmännyttigt syfte och vill utveckla 

cirkulär ekonomi i samhället, vilket kräver att allmänheten engagerar sig i cirkulär ekonomi 

som koncept. Denna externa kulturstyrning utgörs främst av utbildningar som hålls för 

allmänheten samt att kommunens cirkulära arbete kommuniceras till allmänheten på olika 

sätt. 

 

5.3.2 Hur och varför den formella styrningen anpassas  

Kort förklarat har samtliga delar av styrpaketet (det vill säga kulturstyrning, planering, 

cybernetisk styrning, belöning och kompensation samt administrativ styrning) anpassats i 

båda fallen. På vilka sätt den formella ekonomistyrningen har anpassats till cirkulärt arbete 
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i fallen, utöver för att påverka medarbetare som redan diskuterats, sammanfattas kort nedan. 

Orsaken till anpassningarna diskuteras vidare senare i avsnittet. 

• Den administrativa styrningen har inneburit en delegering av beslutsrätter och ansvar 

över cirkulära aktiviteter eller mått till medarbetare i båda fallen.  

• Den strategiska planeringen har anpassats på så sätt att ledningen i de båda fallen 

planerar för cirkulärt arbete på lång sikt och formulerar cirkulära, strategiska mål.  

• I båda fallen har handlingsplaneringen inneburit en ökad noggrannhet och mer arbete 

eftersom mycket av det cirkulära arbetet utförs tidigt i livscykler. Detta verkar vara 

generellt för cirkulärt arbete, då design är ett centralt fokus inom cirkulär ekonomi 

och inte minst inom Cradle to Cradle (Braungart & McDonough, 2009).  

• I den cybernetiska styrningen har nya mått och mätsystem utvecklats efter vad man 

vill uppnå med det cirkulära arbetet i båda fallen. Mått och mätsystem anpassas i stor 

utsträckning i samtliga tre verksamheter, som också arbetar cirkulärt på olika sätt 

(Idberg, 2017; Lavesson, 2017; Mattsson, 2017). Detta bekräftar det behov som 

Korse et al. (2016) menar finns av mått för cirkulärt arbete på mikronivå som också 

med fördel kan anpassas i alla typer av cirkulärt arbete för att driva arbetet framåt. I 

Ronneby kommun fokuseras främst på icke-finansiella mått och i Tarkett används 

både finansiella och icke-finansiella mått för att utvärdera cirkulärt arbete. 

• Kalkyler och andra beslutsunderlag har anpassats i både Ronneby kommun och 

Tarkett i Ronneby då dessa har fått en ökad detaljnivå och ett längre tidsperspektiv. 

I Hanaskog har dock inga anpassningar i kalkyler gjorts.  

• I Tarkett baseras belöningar på prestationsmått inom det cirkulära arbetet vilket 

innebär en anpassning i belönings- och kompensationssystem.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den formella ekonomistyrningen anpassas på 

liknande sätt till cirkulärt arbete i offentliga och privata organisationer. Den större skillnad 

som kan identifieras hamnar främst inom kulturstyrningen då offentliga organisationer i 

större utsträckning har ett motiv att påverka allmänheten att engagera sig i cirkulär 

ekonomi, vilket kan förklaras av den grundläggande målbilden om att generera 

allmännytta. Användningen av finansiella mått i utvärderingen i Tarkett kan också 

relateras till syftet att skapa ekonomiska fördelar av det cirkulära arbetet, vilket är av 

underordnad vikt i Ronneby kommun. 
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Studiens resultat hittills innebär att de två första förväntningarna som formulerades i den 

teoretiska referensramen kan anses vara uppfyllda. Förväntningarna formulerades: 

1. Kulturstyrningen är viktig att anpassa till cirkulärt arbete då denna kan motivera och 

engagera medarbetare till att arbeta enligt cirkulära principer. 

2. Alla delar av styrpaketet kan anpassas till cirkulärt arbete på något sätt. 

3. Om inte alla delar är anpassade bör styrmedel anpassas i samma ordning som 

presenteras i figur 10. 

 

Vad gäller den första förväntningen kan konstateras att kulturstyrning är viktig att anpassa 

till cirkulärt arbete eftersom detta har gjorts i hög utsträckning i studiens båda fall och 

kulturen verkar vara en viktig grund för allt cirkulärt arbete. Även den andra förväntningen 

är uppfylld då alla delar av styrpaketet kan och även har anpassats till cirkulärt arbete på 

något sätt, även om vissa anpassningar är större än andra. Detta innebär att studiens resultat 

inte kan säga något om den tredje förväntningen. Eftersom Ronneby kommun inte har något 

belönings- och kompensationssystem placeras organisationen i grupp 3 och Tarkett i grupp 

4 enligt figur 26. 

 

 

Figur 26. Fallens tillhörande grupp. 

 

Orsaken till anpassningarna skiljer mellan olika styrmedel. De flesta anpassningar kan inte 

relateras till en specifik strategi eller ett visst område i livscykeln, vilket tidigare nämnt gäller 

Tarkett AB
Grupp 4 - "Hela paketet"

Cybernetisk styrning, administrativ styrning, 
strategisk planering, handlingsplanering och 

belöning och kompensation

Ronneby kommun
Grupp 3 - "Kortsiktsorienterad" (inklusive 

långsiktig planering)
Cybernetisk styrning, administrativ styrning, 
strategisk planering och handlingsplanering

Grupp 2 - "Långsiktsorienterad"
Cybernetisk styrning, administrativ styrning 

och strategisk planering

Grupp 1 - "Rapporterings- och 
mätningsorienterad"

Cybernetisk styrning och administrativ styrning
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för kulturstyrningen. Dessa anpassningar görs för att man har valt att anta cirkulär ekonomi 

som koncept generellt. Exempelvis kan man nå fördelar av att delegera ansvar och 

beslutsrätter inom det cirkulära arbetet oavsett vilken typ av arbete som bedrivs; dels för att 

motivera medarbetare att arbeta cirkulärt men också för att beslut fattas bäst av de som är 

införstådda med principerna på en operativ nivå och att cirkulärt arbete ofta är tekniskt 

komplicerat. 

 

5.3.2.1 Tydlighet i strategisk planering och utvärdering 

Förutom att påverka medarbetare som tidigare diskuterats, verkar det oavsett typ av cirkulärt 

arbete viktigt att använda den strategiska planeringen för att formulera tydliga mål som kan 

brytas ner på kort sikt, samt att följa upp dessa med hjälp av nya mått. Dessa mått avser både 

specifika områden i livscykeln att utvärdera arbetet inom, men också övergripande för att 

utvärdera arbetet mot strategiska mål i båda fallen. I Hanaskog är användning av nya mått 

också ett sätt att utvärdera hur väl fabriken bibehåller Cradle to Cradle-certifikat.  

 

Dessa anpassningar sker i syfte att utvärdera arbetet för att veta att man arbetar i rätt riktning 

(Idberg, 2017; Lavesson, 2017). Mattsson (2017) menar att det cirkulära arbetet är svårt att 

driva om inte kortsiktiga mål och aktiviteter i praktiken är tydliga. Lavesson (2017) förklarar 

också vikten av att använda mätbara mål, och kommunen använder ett speciellt internt 

dokument för att klargöra hur Cradle to Cradle kan tillämpas i kommunen. Orsaken till att 

planering och mått anpassas i så stor utsträckning i båda fallen verkar därmed vara för att 

detta medför en ökad tydlighet i vad det cirkulära arbetet syftar till. Detta kan bero på att 

cirkulär ekonomi är ett brett och relativt nytt koncept som kan vara svårt att tolka i den egna 

organisationen som därför kräver tydlighet i praktiken. 

 

5.3.2.2 Detaljnivå och tidsperspektiv i handlingsplanering och beslut 

Vissa anpassningar i den formella ekonomistyrningen kan relateras till specifika cirkulära 

strategier. Detta orsakas av att mycket av det cirkulära arbetet utförs tidigt i livscykeln i alla 

tre verksamheter. I Ronneby kommun och Tarkett i Ronneby beror detta i sin tur på att 

strategierna ”2. Resursförbättring” respektive ”3. Förlängd livscykel” följs och i Hanaskog 

beror det på man arbetar för en renare produktion och inköp av bättre råvaror. 

Handlingsplaneringen präglas därför av fler mätbara mål och större processer för 

materialval. För Tarkett i Ronneby innebär detta också mer planering av förändringar i recept 

på mattor. 
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Ett tidigt fokus i livscykeln innebär ett krav på en ökad detaljnivå i investeringskalkyler för 

att beräkna underhålls- och driftskostnader mer korrekt men också mer noggrant över tid. 

Problematiken med linjära tankesätt som Korse et al. (2016) diskuterar kan inte identifieras 

i Ronneby kommun eller Tarkett i Hanaskog eftersom materialflödet är linjärt. Detta innebär 

exempelvis att kommunens byggnader minskar i värde under tid, vilket innebär att interna 

avskrivningar är motiverade att göra tills dess att material från en rivning kan säljas till 

motsvarade belopp som byggnationen kostade att genomföra. I Tarkett i Ronneby orsakar 

däremot cirkulariteten vissa svårigheter i beslutsfattandet. Dessa svårigheter innebär att ta 

hänsyn till flera livscykler när ett beslut fattas för hur resurser ska användas. Eftersom en 

cirkularitet innebär att samma resurser kommer komma tillbaka till organisationen senare, 

kan ett beslut idag innebära konsekvenser för företaget i framtiden. Denna problematik 

diskuterades också i teoriavsnittet (se sida 42). Dessa anpassningar beror på att resurser på 

något sätt analyseras i ett längre tidsperspektiv: byggnader har en förlängd livslängd i 

Ronneby kommun och ägandet av samma resurser kommer behållas inom Tarkett under 

längre tid. Handlingsplaneringen och beslutsfattandet måste därför vara mer detaljerade samt 

ta hänsyn till ett längre tidsperspektiv i cirkulärt arbete. 

 

5.3.2.3 Motsättningar mellan mål 

Även andra svårigheter har identifierats i beslutssituationer som orsakas av att 

hållbarhetsarbete och ekonomiska fördelar ska kunna förenas. I kommunen finns redan en 

samhällsrelevans som visas hänsyn när beslut tas eftersom kostnader kan motiveras av att 

människor mår bättre eller att allmännyttan ökar (Lavesson, 2017). För företag, som har krav 

på ekonomisk vinst, kan dock cirkulära och ekonomiska mål innebära motsättningar. 

Exempel på detta är att beslutsunderlag inom cirkulär ekonomi bör uppmuntra till positiva 

avtryck på miljön och nettobidrag för denna (Duberg, 2017), vilket kan kosta mer än det 

genererar i intäkt. I sådana situationer kan inte en ekonomisk fördel motivera en ökad 

kostnad. Detta kan orsaka dilemman i beslutsfattandet som orsakas av motsättande mål. Av 

denna anledning är det viktigt att samarbeta på mesonivå i en cirkulär ekonomi då det är på 

denna nivå de flesta ekonomiska fördelarna finns eftersom olika aktörer kan dra nytta av 

varandra. 
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5.3.2.4 Utmaningar  

Ekonomistyrningen förklarades i den teoretiska referensramen ha två övergripande 

uppgifter: ta fram information till beslutsunderlag (Atkinson et al., 2011) samt påverka 

medarbetare i linje med organisationens strategier och mål (Malmi & Brown, 2008). Att 

påverka medarbetare är viktigt i cirkulärt arbete men kan inte sägas ha utgjort någon 

utmaning för organisationerna. I fallen har problematiken att formulera mått inom cirkulärt 

arbete (se EASAC, 2016; Geng et al., 2012) inte heller upplevts i en betydande utsträckning. 

Detta eftersom nya måtts har formulerats utifrån Cradle to Cradle-kategorier på ett 

systematiskt sätt, vilket har tillfört en tydlighet i arbetet.  

 

En utmaning som identifierats i båda organisationer är däremot svårigheter att upprätta 

beslutsunderlag (Lavesson, 2017; Mattsson, 2017). Sandberg (2017) menar att LCC-

kalkyler, som också kallas Cradle to Grave-kalkyler (Bhimani et al., 2012) är begränsade 

utifrån ett cirkulärekonomiskt perspektiv. Sandberg (2017) exemplifierar detta: ”Något som 

har varit en stol – det är inte säkert att materialet i denna blir en stol nästa gång, det kanske 

blir en jacka eller en whiteboard. Då blir det också väldigt komplext att göra kalkyler”. 

Detta är ett tydligt exempel på den problematik som diskuteras av Korse et al. (2016) om 

hur linjära tankesätt blir utmanade av cirkulära principer. Denna problematik kan identifieras 

i viss utsträckning i Tarkett eftersom det är svårt att beräkna för hur man ska återanvända 

insamlat material. Tarkett tillverkar dock samma typ av produkt, om än med olika färger och 

tillsatser som försvårar processer. Beslutsunderlag bör bli betydligt mer komplexa när 

resurser cirkuleras i livscykler mot evigheten i väldigt olika typer av produkter. Sandberg 

(2017) menar också att det i teorin för cirkulär ekonomi finns desto fler utmaningar med att 

förändra tankesätt och kalkylmetoder men att man i praktiken ännu inte kommit så långt att 

några stora problem har stötts på. Det finns därför en förväntning på att beslutsunderlag och 

kalkyler kan komma att utmanas i större utsträckning i framtiden när cirkulariteten 

utvecklats i större utsträckning i privata organisationer.  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

110 

 

6 Slutsats 

I detta avsnitt besvaras studiens forskningsfrågor och de slutsatser som kunnat dras av 

studien presenteras. Vidare presenteras egna reflektioner samt förslag till vidare forskning 

om cirkulärt arbete och ekonomistyrningens anpassning till detta. 

 

 

Studiens syfte var att förklara hur offentliga respektive privata organisationer kan arbeta 

cirkulärt samt hur och varför formell ekonomistyrning anpassas till cirkulärt arbete. De 

forskningsfrågor som presenterades i studiens problemdiskussion var följande:  

 

• Hur kan offentliga respektive privata organisationer arbeta cirkulärt? 

• Hur och varför anpassas formell ekonomistyrning till cirkulärt arbete? 

 

Studiens resultat visar att både offentliga och privata organisationer kan arbeta cirkulärt 

genom att utveckla hållbarhetsarbetet till att utföras på mer systematiska sätt. Detta innebär 

att följa cirkulära principer, eller kategorier som föreslås av Cradle to Cradle, för att utveckla 

en mer cirkulär verksamhet. I praktiken påminner denna typ av cirkulärt arbete om 

traditionellt hållbarhetsarbete men innebär en ökad hänsyn till aspekter som är viktiga för att 

utveckla en cirkulär ekonomi. Båda typer av organisationer kan också i den egna 

verksamheten arbeta för ökad flexibilitet, materialkännedom och användning av hållbara 

material som leder till långlivade investeringar och värdebevarande av resurser.  

 

Möjligheter till cirkularitet, som skiljer cirkulär ekonomi från traditionellt hållbarhetsarbete 

på ett tydligare sätt, skiljer mellan olika organisationer. De skillnader som kunnat identifieras 

mellan organisationer med olika grundläggande målbilder är att det finns starkare motiv för 

offentliga organisationer att stödja utvecklingen av cirkulär ekonomi på makro- och 

mesonivå och att privata organisationers cirkulära arbete har ett primärt syfte att förena 

hållbarhetsansvar med ekonomiska fördelar. Offentliga organisationer har ett allmännyttigt 

syfte och är inte tillverkande, vilket innebär att cirkularitet enbart kan nås i samarbete med 

privata aktörer. Genom att öka spårbarheten och materialkännedomen i de material som 

används i verksamheten kan offentliga organisationer öka möjligheterna för privata aktörer 

att ta tillvara på material i framtiden. Vidare kan offentliga organisationer stödja cirkularitet 

genom att efterfråga produkter som kan hyras, leasas eller på andra sätt återgår till företaget 
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efter användning. Detta leder till att företag kommer vilja förlänga produkters livslängder 

samt kan tillvarata material för att tillverka nya produkter och ersätta avfall med ökat 

utnyttjande av jordens resurser. 

 

I vissa privata organisationer kan cirkulärt arbete förena hållbarhetsansvar med ekonomiska 

fördelar på längre sikt genom att material cirkuleras och resurser utnyttjas i högre 

utsträckning i organisationen. Detta leder till att färre råvaror behöver köpas in, vilket leder 

till kostnadsbesparingar. Däremot är cirkularitet som den beskrivs i teorin, det vill säga att 

inget avfall existerar och att resurser har evigt liv, ännu inte lika utvecklad i praktiken. 

Direkta ekonomiska fördelar som skapas av cirkularitet är heller inte möjligt att nå i alla 

företag vilket beror på de förutsättningar som finns. Exempelvis krävs ofta en produktion att 

cirkulera material i eftersom detta ofta behöver behandlas innan det kan återanvändas och 

ibland är det omöjligt att återanvända det egna avfallet. En förutsättning är också att 

materialet som hanteras kan ingå i så kallade tekniska cykler för återanvändning. Det finns 

dock även andra ekonomiska fördelar med att arbeta cirkulärt som beror på en förbättrad 

image samt att man är förberedd inför en framtid där råvaror börjar ta slut och staten stödjer 

cirkulärt arbete. Genom samarbeten mellan organisationer, så kallad cirkulär ekonomi på 

mesonivå, kan möjligheterna att nå ekonomiska fördelar förbättras för flera. För intresserade 

finns plattformar för samarbeten och nätverk för utveckling av en cirkulär ekonomi i 

Sverige9. Dessa genererar också en idémässig mångfald (se Braungart & McDonough, 2009) 

som innebär bättre möjlighet till innovationer som flera kan dra nytta av.  

 

Avslutningsvis tenderar cirkulärt arbete, oavsett vilken typ av arbete eller vilka cirkulära 

principer eller strategier som följs, att fokusera på tidiga delar i livscykler för produkter eller 

tillgångar, eller i en försörjningskedja. Detta beror på att cirkulär ekonomi som koncept står 

för att en genomtänkt design kan öka värdet på resurser under lång tid framöver (se 

Braungart & McDonough, 2009). Detta innebär att oavsett vilken grundläggande målbild 

eller vilka förutsättningar som finns i organisationer kan det komma att bli viktigt att göra 

förändringar i design-, inköps-, och tillverkningsstadier på olika sätt när cirkulär ekonomi 

antas som koncept. 

                                                 
9 För att få råd om hur man kan arbeta mer cirkulärt kan man vända sig till Verket för 

innovationssystem, Vinnova, som i skrivande stund fått i uppdrag av den svenska regeringen att 

utveckla cirkulär ekonomi i Sverige. För att hitta samarbetspartners i cirkulär ekonomi på mesonivå 

kan man också besöka hemsidan www.cradlenet.se. 
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Den andra forskningsfrågan behandlar hur och varför formell ekonomistyrning anpassas till 

cirkulärt arbete. En organisationskultur som präglas av cirkulära värderingar verkar vara en 

grundläggande förutsättning för allt cirkulärt arbete. Med detta sagt faller det sig också 

naturligt att cirkulär ekonomi bör vara accepterat som koncept på alla nivåer i organisationen 

och vara förankrat i visioner och strategier (se Bocken et al., 2016). Anpassningar i 

ekonomistyrningen görs på liknande sätt i offentlig och privat kontext. Kort förklarat innebär 

detta att formaliserad kulturstyrning får ett tydligt fokus på cirkulära värderingar, nya tydliga 

mål som är relaterade till det cirkulära arbetet formuleras i både strategisk planering och 

handlingsplanering samt att nya mått och mätsystem utvecklas för att utvärdera det cirkulära 

arbetet och driva detta framåt. I privat kontext blir finansiella mått av större betydelse då 

man vill nå ekonomiska fördelar med arbetet. Den tekniska kunskap som krävs för att förstå 

cirkulärt arbete i praktiken verkar också motivera för en decentraliserad styrning. Detta 

möjliggör också att belöningar kan användas för att styra medarbetare i riktning mot 

organisationens cirkulära mål. Eftersom offentliga organisationer har ett allmännyttigt syfte 

används också kulturella styrmedel externt för att skapa en cirkulärt inriktad kultur i 

samhället. Detta görs genom att utbilda och kommunicera organisationens cirkulära arbete 

till allmänheten för att stödja utvecklingen av en cirkulär ekonomi.  

 

De anpassningar som hittills diskuterats är fördelaktiga att utföra oavsett hur det cirkulära 

arbetet är utformat. Vissa anpassningar i den formella ekonomistyrningen dock kan relateras 

till den typ av strategi som följs och ett tidigt fokus i livscykler. Detta innebär att 

organisationer som antar strategier i vilka mycket cirkulärt arbete utförs tidigt i livscykler, 

kommer vara i behov av en ökad detaljnivå och ett längre tidsperspektiv i beslutsunderlag. 

Detta orsakas av att livscykler förlängs samt att ägandet av resurser behålls under en längre 

tid i företag. Detta innebär också att handlingsplanering i design-, inköps- och 

tillverkningsstadierna präglas av fler moment som kräver en djupare detaljnivå samt ett 

längre tidsperspektiv. Vidare visar studiens resultat att cirkulär ekonomi i organisationer kan 

orsaka dilemman i beslutssituationer eftersom cirkulära och ekonomiska mål inte alltid kan 

förenas, utan kan innebära motsättningar. Utmaningar som orsakas av cirkularitet i 

beslutssituationer kan också komma att bli svårare i framtiden när cirkulariteten utvecklas 

på olika nivåer i samhället.  
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6.1 Reflektion och förslag till vidare forskning 

Cirkulär ekonomi är ett ungt men högaktuellt ämne som diskuteras mer och mer och hittills 

har det inte diskuterats i relation till ekonomistyrning på samma sätt som i denna studie. 

Detta har inneburit att studien tagit ett översiktligt perspektiv både på konceptet för att öka 

förståelsen om hur det kan studeras i organisationer med olika grundläggande målbilder, 

men också på formell ekonomistyrning. Detta breda perspektiv har på grund av studiens 

omfattning inneburit att vissa mönster och samband som kunnat identifieras också har fått 

diskuteras på en övergripande nivå. Förslag till vidare forskning är därför att studera olika 

styrmedels anpassning mer specifikt inom det cirkulära arbetet. Eftersom studiens resultat 

visar på vissa svårigheter i beslutssituationer är förslag till vidare forskning att studera på 

vilka grunder man tar beslut när det råder motsättningar mellan cirkulära och ekonomiska 

mål och hur beslut fattas med hänsyn till framtida livscykler. På en mesonivå kan olika 

företag också komma att behöva anpassas till varandra för att möjliggöra samarbeten. 

Eftersom ett beslut i ett företag som arbetar cirkulärt i samarbete med andra påverkar 

förutsättningarna långt fram i tiden, kan beslutsunderlag också komma att behöva inkludera 

intressen hos flera aktörer. Hur beslut fattas i en cirkulär ekonomi på mesonivå är också 

något som kan studeras i vidare forskning. 

 

Avslutningsvis är förhoppningen med studiens resultat att öka förståelsen, både för 

teoretiska och praktiska ändamål, för hur cirkulärt arbete är utformat i organisationer med 

olika grundläggande målbilder, samt hur och varför den formella ekonomistyrningen kan 

anpassas för att bättre uppnå visioner och mål inom arbete mot en cirkulär ekonomi. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide, Ronneby kommun 

 

Bakgrund 

• Namn, befattning 

• Beskriv er organisation och verksamhet kort. 

• När började ni med cirkulär ekonomi? Vad var det som gjorde att ni gick in i detta? 

• Varför ska man ägna sig åt cirkulär ekonomi? 

• Hur arbetar ni cirkulärt? Finns det delar inom cirkulär ekonomi ni fokuserar mer eller 

mindre på? 

• Har ni planer på att utvidga cirkulariteten? Hur? 

• Vad vill ni uppnå med ert cirkulära arbete? Finns konkreta mål/vision?  

 

Arbetet med cirkulär ekonomi 

• Har arbetet/ingången i cirkulär ekonomi påverkat/förändrat era strategier på något 

sätt? 

• Hur syns cirkulär ekonomi i de olika delarna i investeringsprocessen? I vilka delar 

är det viktigt att göra anpassningar till nya metoder och hur? 

• Hur arbetar ni med att göra cirkulär ekonomi synligt för era medarbetare? Att det blir 

till en kultur och ett sätt att tänka för alla individer?  

 

Styrning inom cirkulär ekonomi 

• Hur utvärderas det cirkulära arbetet (mått?) 

• Hur planerar ni det cirkulära arbetet? Lång/kort sikt? 

• Hur syns cirkulär ekonomi i budgetarbetet? 

• Vilka styrmedel har anpassats till cirkulär ekonomi och på vilket sätt? 

-  Har kalkylmetoder förändrats på kort eller lång sikt? 

- När investeringar görs i cirkulär ekonomi, ändrar det kalkylerna på något sätt? 

Tillkommer dimensioner? 

- Används Life-cycle costing?  

- Mäter ni cirkulära prestationer? 

- Hur mäter ni cirkularitet? 

- Budgeterar ni för cirkulära aktiviteter?  
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- Hur försöker man påverka medarbetare till att utveckla det cirkulära arbetet? 

Genom att göra prestationsmätningar, låta dem vara med i planerings/budgetprocessen? 

Förmedla uttalade riktlinjer/vision?  

- Om ni har belönings/kompensationssystem, baseras belöningar på prestationer 

relaterat till arbetet med cirkulär ekonomi? 

• Har ni upplevt eller upplever några utmaningar när traditionella styrmedel ska 

användas i samband med cirkulär ekonomi?  

• Hur ser organisationsstrukturen ut? Hur är ansvar fördelat? Vem bär ansvar för 

cirkulära mål och mått? Vem rapporterar till vem? 

• Policies och procedurer - Uttalade riktlinjer? 

• Hur får man cirkulär ekonomi till att bli en del av vardagen och inte bara en påklistrad 

etikett? 

• Hur är organisationskulturen påverkad av att ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

Normer/värderingar? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, Tarkett AB 

 

Bakgrund 

• Namn, befattning 

• Beskriv er organisation och verksamhet kort. 

• När började ni med cirkulär ekonomi? Vad var det som gjorde att ni gick in i detta? 

• Varför ska man ägna sig åt cirkulär ekonomi? 

• För vem gör ni cirkulär ekonomi? Kunden? Ägarna? Annan?  

• Hur arbetar ni cirkulärt? Finns det delar inom cirkulär ekonomi ni fokuserar mer eller 

mindre på? 

• Har ni planer på att utvidga cirkulariteten i företaget? Hur? 

• Vad vill ni uppnå med ert cirkulära arbete? Finns konkreta mål/vision?  

 

Arbetet med cirkulär ekonomi 

• Har arbetet/ingången i cirkulär ekonomi påverkat/förändrat era strategier på något 

sätt? 

• Hur syns cirkulär ekonomi i design och utveckling av nya produkter? 

• Hur syns cirkulär ekonomi i produktionsarbetet/tillverkningen? 

• Hur syns arbetet med cirkulär ekonomi i efterservice och avveckling av produkter? 

• Hur arbetar ni med att göra cirkulär ekonomi synligt för era medarbetare? Att det blir 

till en kultur och ett sätt att tänka för alla individer?  

 

Styrning inom cirkulär ekonomi 

• Hur utvärderas det cirkulära arbetet (mått?) 

• Hur planerar ni det cirkulära arbetet? Lång/kort sikt? 

• Hur syns cirkulär ekonomi i budgetarbetet? 

• Vilka styrmedel har anpassats till cirkulär ekonomi och på vilket sätt? 

-  Har kalkylmetoder förändrats på kort eller lång sikt? 

- Används Life-cycle costing?  

- Mäter ni cirkulära prestationer? 

- Hur mäter ni cirkularitet? 

- Hur försöker man påverka medarbetare till att utveckla det cirkulära arbetet?  
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- Om ni har belönings/kompensationssystem, baseras belöningar på prestationer 

relaterat till arbetet med cirkulär ekonomi? 

• Har ni upplevt eller upplever några utmaningar när traditionella styrmedel ska 

användas i samband med cirkulär ekonomi?  

• Hur ser organisationsstrukturen ut? Hur är ansvar fördelat? Vem bär ansvar för 

cirkulära mål och mått? Vem rapporterar till vem? 

• Policies och procedurer - Code of conduct som är påverkad av cirkulär ekonomi? 

Uttalade riktlinjer? 

• Hur får man cirkulär ekonomi till att bli en del av vardagen och inte bara en påklistrad 

etikett? 

• Hur är företagskulturen påverkad av att ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

Normer/värderingar? Hur förmedlas detta? 

 

 


