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Förord 
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och för att du öppnade våra ögon med berättelsen om katten, vilket bidrog till en 

fördjupning av vår uppsats. Sist men inte minst vill vi tacka oss själva för att vi kämpat oss 

igenom dessa åtta veckor tillsammans utan några större missöden! 

Melinda Eriksson & Sara Litzell 

Norrköping, 2016-04-25 

  



 

Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka hur tre svenska kommuners arbete med cirkulär 

ekonomi bedrivs och deras åsikter och perspektiv gällande cirkulär ekonomi. Studien 

undersöker vilka drivkrafter och hinder som finns gällande en implementering av cirkulär 

ekonomi. Vilka instanser i samhället som har ansvar och bör fokusera på cirkulära 

modeller synliggörs. Hur respondenterna ser på cirkulär ekonomi i förhållande till hållbar 

utveckling undersöks. För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer genomförts. Resultatet visar att politik och ekonomi är 

betydande drivkrafter för implementeringen av cirkulär ekonomi på kommunal nivå och 

respondenterna uppfattar det linjära systemet som det största hindret för en 

implementering. Kommunerna anser att störst ansvar för att implementera cirkulära 

modeller bör ligga hos industrin och att cirkulär ekonomi kan vara ett verktyg för att bidra 

till en hållbar utveckling. Resultatet har analyserats i relation till teorier kring ekologisk 

modernisering och en tydlig ekologisk modernisering finns inom kommunerna. 

Antal ord i brödtext exklusive citat: 13 340 

 

Abstract 

This study aims to examine how three Swedish municipalities describes their work within 

the field of circular economy and visualises their opinions and perspectives towards the 

concept of circular economy. The main focus of this study is to visualise drivers and 

barriers that are central for their implementation of circular models. Also the 

municipalities’ opinion on which societal bodies that have a responsibility towards 

implementing circular models is examined. We investigated their view on circular 

economy in relation to sustainable development. The method used to fulfil the aim of this 

study semi structured interviews. The results indicates that politics and economy are 

essential drivers for the implementation on a municipality level and the respondents 

viewed the linear system as the greatest barrier. According to the respondents the 

industry have the largest responsibility towards implementing circular models and that 

circular economy can contribute to a sustainable development. The results have been 

analysed in relation to theory’s about ecological modernisation and it indicates that an 

ecological modernisation exists within the municipalities.  
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Inledning  

Sedan industrialismens start under 1700-talet andra hälft har stora förändringar skett i 

samhället. Utveckling och modernisering inom jordbruk, tillverkning, produktion och 

teknik är centrala delar inom den industriella revolutionen. Industrialismen har även 

bidragit till att samhället numera är beroende av fossila bränslen (Andrews, 2015). 

Industrialismen har även möjliggjort en massproduktion och konsumtion av varor genom 

låga tillverkningskostnader och en ökad tillgänglighet på marknaden. Vissa produkter har 

designats med ett ´planerat åldrande` för att bidra ytterligare till konsumtionen 

(McDonough & Braungart, 2002, s. 28). Genom industrialismen har ett konsumtions-

samhälle växt fram som i sin tur bidragit till att stora mängder föroreningar och avfall 

uppstått. Till följd av detta har miljöförstöringen och miljöproblemen eskalerat (Lieder & 

Rashid, 2016). En bidragande faktor till den ökade konsumtionen kan även vara dagens 

synsätt, att en god livskvalitet ses synonymt med en god ekonomi och materialism 

(Hayward, 1994, s. 87-88). 

Genom industrialismen har människans påverkan för jordens ekosystem ökat lavinartat. 

Den geologiska tidsepoken holocen, ett stabilt läge där människan inte är en styrande 

kraft på planeten, menar många forskare är förbi och vi lever numera i antropocen. I 

antropocen är människan en styrande kraft på planeten och bidrar till såväl 

klimatförändringar, förstörelse av ekosystem, utarmning av arter och överexploatering 

av naturresurser. Idag finns det nästintill inga miljöer där människan inte lämnat något 

avtryck eller påverkan (Johnson m.fl., 2014). Hayward (1994, s. 16-17, 22, 30) menar att 

människans relation till naturen, att se sig som en extern del och härskande över naturen, 

har varit en bidragande faktor till miljöförstörelsen. 

 

Den största drivkraften bakom dagens miljöproblem är det nuvarande paradigmet där 

den ekonomiska tillväxten ständigt eftersträvas och är norm i samhället, samt 

korrelationen med den kraftiga befolkningsökning som skett globalt under de senaste 200 

åren (Meadows m.fl., 2005). Enligt Meadows m.fl. (2005) är jorden ett slutet system med 

ändliga resurser och det finns gränser för jordens bärkraft när det gäller ekonomisk 

tillväxt. Det befintliga sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan 

kan visualiseras genom den linjära ekonomin, produktionsmodellen där man utvinner en 

resurs, förädlar till en produkt, nyttjar den och tillslut uppstår den som avfall (Gullstrand 

m.fl., 2015; Sauvé m.fl., 2015). Andrews (2015) och Lieder & Rashid (2016) menar att den 

linjära ekonomin bidrar till ett stort nyttjande av ändliga naturresurser, ökad konsumtion, 

ojämlikhet i samhället och ett stort resursslöseri då produktionsmodellen är av cradle to 

grave. Författarna anser även att den linjära ekonomins begränsningar inte gör den 

förenlig med en hållbar utveckling (Andrews, 2015; Lieder & Rashid, 2016). Flera menar 

att cirkulär ekonomi skulle kunna betraktas som en lösning för att harmonisera relationen 

mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd (Lieder & Rashid, 2016; Ghisellini m.fl., 2016). 

Cirkulär ekonomi kan enligt Sauvé m.fl. (2015, s. 53-54) vara ett verktyg för att bryta 
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sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan och samtidigt öka 

möjligheterna till en hållbar utveckling i samhället. 

 

Cirkulär ekonomi beskrivs ibland som en motsats till den linjära ekonomi, där man kan 

likna produktionsmodellen till naturens egna kretslopp med cirkulära materialflöden 

(Murray m.fl., 2015). Det är något som har blivit allt mer aktualiserat de senaste åren och 

den kan bidra till att vi i framtiden skall kunna säkerställa och bevara livsviktiga 

ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015). Konceptet har anammats i Europa, Japan 

och Kina (Sauvé m.fl., 2015; Murray m.fl., 2015 & Lieder & Rashid, 2016; Ghisellini m.fl., 

2016).  

 

Cirkulär ekonomi är definitivt ett ämne som är aktuellt när det gäller hållbarhetsfrågor. 

En ambitiös plan för konceptet har antagits av Europeiska Kommissionen. Planen 

innehåller reviderade lagförslag om avfall som skall stimulera EU:s övergång mot en 

cirkulär ekonomi. Planen kommer enligt EU främja en hållbar ekonomisk tillväxt, öka EU:s 

globala konkurrenskraft och skapa nya arbetstillfällen (European Commission, 2016). 

Med ämnets aktualiserade status i samhället anser vi att det finns ett intresse för att 

undersöka i vilken utsträckning cirkulär ekonomi implementeras på kommunal nivå i 

Sverige. Vi ser att kommuner är relevanta att undersöka för att de har en viktig roll i 

Sveriges miljöarbete, då de har ansvar för att jobba med hållbarhetsfrågor och 

avfallshantering. Kommuner kan även ses som en viktig aktör då de har möjlighet att 

påverka sina invånare och andra aktörer inom sin kommun. Därför är vi intresserade av 

att undersöka kommuners syn på hur en cirkulär ekonomi kan fungera. I vår studie har 

tre kommuner valts ut och de kan ses som föregångare i Sverige genom sitt arbete med 

cirkulär ekonomi. De identifierade kommunerna är Eskilstuna, Växjö och Ronneby. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetet med cirkulär ekonomi bedrivs i 

Eskilstuna, Växjö och Ronneby och deras åsikter och perspektiv gällande cirkulär 

ekonomi synliggörs.  Studien undersöker deras syn på hur ansvaret för en 

implementering av cirkulär ekonomi bör vara fördelat i samhället och hur förhållandet 

mellan hållbar utveckling och cirkulär ekonomi upplevs. Vi syftar även till att informerat 

av teorier kring ekologisk modernisering undersöka hur åsikter och perspektiv inom 

kommunerna passar inom ramen för dessa teorier. 

Frågeställningar 

 Hur yttrar sig arbetet med cirkulär ekonomi inom kommunerna? 

 Vilka drivkrafter och hinder finns gällande implementeringen av cirkulär 

ekonomi? 

 Vilken roll anser sig kommunerna ha gällande en implementering av cirkulär 

ekonomi? 
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Bakgrund 

Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling populariserades 1987 av Gro Harlem Brundtland i World 

Commission on Environment and Development´s rapport Our common future. I rapporten 

definieras hållbar utveckling som “development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Our common 

future, 1987, 2:a kap, 1:a stycket). Hållbar utveckling definieras genom såväl ekonomiska, 

ekologiska och sociala dimensioner. Kortfattat kan man säga att ekonomisk tillväxt kan 

finnas men utan att bidra till skada och degradering av naturen. Den sociala dimensionen 

representerar främst hälsa, social säkerhet och jämlikhet för alla (Mignaqui, 2014). För 

att säkerställa en hållbar utveckling och framtid krävs ett systembaserat tänkande där alla 

tre dimensioner inom hållbar utveckling representeras (Murray m.fl., 2015). Ett hållbart 

samhälle präglas av livsvillkor och nyttjande av naturresurser som möter människors 

behov utan att överskrida ekosystemens och planetens bärkraft. Ett sådant samhälle 

möjliggör att även kommande generationer har en framtid (Mignaqui, 2014).  

 

Det finns stora utmaningar med att uppnå en hållbar utveckling i dagens samhälle. Stora 

delar av jordens befolkning lever i fattigdom, medan andra delar av jordens befolkning 

lever i samhällen där deras ekonomiska välfärd bidrar till överexploatering av jordens 

resurser och utarmning av dess ekosystem. Båda dessa extremer är ohållbara i ett 

samhälle där hållbar utveckling eftersträvas (Mignaqui, 2014).  När vi skriver om hållbar 

utveckling i uppsatsen är det denna definition som vi förhåller oss till. 

Cirkulär ekonomi 

Det som idag utgörs av cirkulär ekonomi, (hädanefter utskrivet som CE) introducerades 

först under 1970-talet av schweizaren Walter Stahel, ekonom och arkitekt. Stahel föreslog 

att material skulle behandlas i en sluten slinga som möjliggör att avfall blir en resurs, 

vilket idag anses som grunden för CE (Andrews, 2015). Det är den linjära ekonomin som 

dominerar i dagens samhällsparadigm.  Den linjära ekonomin bygger på en enkel linjär 

produktion och konsumtion av produkter i samhället. Processen börjar med att en 

naturresurs utvinns, resursen blir till en vara, varan konsumeras och slutligen blir varan 

avfall, cradle to grave (Andrews, 2015). Inom CE är processen cirkulär med stängda 

materialflöden (Sauvé m.fl., 2015; Gullstrand m.fl., 2015; Andrews, 2015). Två 

tankegångar som finns inom CE är industriell symbios och förlängd livslängd på produkter. 

Industriell symbios kan ses som ett verktyg för företag att samverka för att ge en ökad 

resurseffektivitet och hållbarhet, både ekologisk och ekonomisk, där den enes avfall blir 

den andres resurs (Mathews & Tan, 2011). 

 

Den största skillnaden mellan dessa två ekonomiska modeller är, förutom processen, att 

den linjära ekonomin främst tar hänsyn till den ekonomiska tillväxten med väldigt liten 
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eller ingen hänsyn till ekologiska och sociala aspekter såsom föroreningar, degradering 

av naturen och risker för människan och dess miljö. Den linjära ekonomin tar inte hänsyn 

till att jordens resurser är ändliga, medan den cirkulära ekonomin gör det (Sauvé m.fl., 

2015, s. 53). Det finns ekologiska gränser för den ekonomiska tillväxten och hur mycket 

resurser som kan utvinnas ur naturen innan jordens system kollapsar (Meadows m.fl., 

2005).  

 

Ett syfte med CE kan vara att bryta korrelationen mellan utvinning av jungfruliga resurser 

och ekonomisk tillväxt och välstånd. Den möjliggör ett system där konsumtion av varor 

och tjänster inte är beroende av en ständig utvinning av jungfruresurser (Sauvé m.fl., 

2015, s. 53).  För att få ökad tillväxt inom den linjära ekonomin har planerat åldrande varit 

ett knep för att öka konsumtionen. Ett planerat åldrande betyder att produkten är 

designad för att endast hålla en begränsad tid (McDonough & Braungart, 2002, s. 28). 

Inom CE är återvinning och återanvändning av produkter en del, men det centrala är att 

man designar så att produkten kan repareras lätt och har lång hållbarhet innan den 

cirkulerar tillbaka och återanvänds som råmaterial (Sauvé m.fl., 2015; Genovese m.fl., 

2015). Den ökade uppmärksamheten av CE tror Sauvé m.fl. (2015) beror på att den 

främjar en hållbar resursanvändning genom ekonomisk produktivitet. 

Ellen MacArthur Foundation 

År 2010 grundades Ellen MacArthur Foundation och dess syfte är att påskynda en 

övergång till CE. Organisationen arbetar globalt med opinionsbildning inom CE och lobbar 

för en övergång, genom att använda sig av utbildning, kommunikation och visualisering 

av vilka ekonomiska fördelar som kommer med CE. Stiftelsen lyfter även fram samarbeten 

de har med globala företag för att visa på möjligheterna som finns med CE (Ellen 

MacArthur Foundation, 2015). 

 

Ett område där CE allmänt tillämpas är resursstrategiskt arbete. Där cirkulära 

materialflöden tillämpas, främst gällande två typer av material; biologiska näringsämnen 

och tekniska näringsämnen. Hur dessa cirkulära materialflöden bör fungera förklaras 

enligt Ellen MacArthur Foundation; “biological nutrients, designed to re-enter the 

biosphere safely and build natural capital, and technical nutrients, which are designed to 

circulate at high quality without entering the biosphere” (Lee m.fl., 2014, s. 46). Stiftelsen 

synliggör också vikten av produkters hållbarhet och livslängd och att byta ut varor och 

produkter mot tjänster kan bidra till mer cirkulära materialflöden (Sauvé m.fl., 2015). De 

miljömässiga vinsterna som kommer med att tillämpa cirkulära materialflöden är lätta att 

visualisera, medan det är svårare att se vilka ekonomiska vinster som kan göras genom 

att implementera CE. Dock menar Ellen MacArthur Foundation att CE är något som 

kommer att ge stärkt konkurrenskraft och mer motståndskraftiga ekonomier (Lieder & 

Rashid, 2016; Ghisellini m.fl., 2016). 
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Cradle to cradle 

Idéerna som ligger till grund för den cirkulära ekonomin är egentligen inte nyskapande i 

sig (Sauvé m.fl., 2015). De grundar sig i flera olika koncept, exempelvis i McDonough och 

Braungart (2002) bok “Cradle to cradle: Remaking the way we make things”.  Cradle to 

cradle ™ (hädanefter utskrivet som CTC) fokuserar på en ideologisk övergång från mindre 

dåligt till mer bra och att detta är möjligt genom att använda sig av konventionella 

miljöeffektiva metoder som minskar det negativa ekologiska fotavtrycket (Toxopeus m.fl., 

2015). Centralt för CTC och CE är att avfall blir en värdefull resurs istället för något som 

uppstår i slutet av den linjära produktionsprocessen (Sauvé m.fl., 2015). Det innebär att 

från början skapa en produkt som lämpar sig för återanvändning och som även kan 

cirkulera i det biologiska eller tekniska kretsloppet. Produkter som är skapade för den 

linjära ekonomin innehåller många gånger giftiga ämnen som inte lämpar sig för 

återvinning eller som inte kan återföras till naturen. Det blir då en down cycling istället 

för en up cycling. Up cycling innebär att materialet kommer tillbaka i samma eller bättre 

kvalité. Down cycling innebär att produkten slutligen kommer gå till cradle to grave, vilket 

inte är önskvärt inom CTC och CE (McDonough & Braungart, 2002, s. 27-29 & 56). 

 

Ekologisk modernisering och studier om cirkulär ekonomi 

Ekologisk modernisering 

Konceptet ekologisk modernisering lades fram för första gången av Joseph Huber och 

Martin Jänicke och de menar att teknisk innovation och ekonomisk utveckling är centralt 

inom ekologisk modernisering (Hajer, 1995, s. 25). Maarten A. Hajer menar att det under 

1980-talet växt fram en ny miljöpolitisk diskurs och han kallar den ekologisk 

modernisering. Hajer menar att det som skiljer miljöpolitikens tidiga period från den 

ekologiska moderniseringdiskursen är att miljöpolitikens tidiga period främst fokuserade 

på utsläppsreglering och industriell verksamhet. Ad hoc politik med end of pipe-lösningar 

var centralt för lösningar på miljöproblem (Hajer, 1995, s. 25). Hajer menar att 

Brundtlandsrapporten kan ses som ett ´paradigm statement` för den ekologiska 

moderinseringsdiskursen i västvärlden och den bidrog till ett nytt tankesätt gällande miljö 

(Hajer, 1995, s. 26). 

 

Inom ekologisk modernisering är den grundläggande uppfattningen att ekonomisk 

tillväxt är förenlig med en lösning på miljöproblemen och de befintliga motsättningarna 

mellan ekonomisk tillväxt och miljöproblem upplöses (Hajer, 1996, s. 248).  En 

miljöhänsyn är förankrad i hela samhället och den kommer att driva den ekonomiska 

tillväxten och samhällets utveckling. Inom en ekologisk modernisering appliceras 

miljöhänsynen på samhällets linjära ekonomi och det skulle innebära att balans finns 

mellan miljö och ekonomisk tillväxt (Hajer, 1995, & Jänicke, 2015). Hajer menar att inga 

större samhällsförändringar är nödvändiga och de reformer som krävs för att 
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miljöhänsynen skall förankras, är möjliga i samhällets befintliga institutioner (Hajer, 

1995, s. 25). 

 

Inom en ekologiska modernisering erkänner man att det finns strukturella miljöproblem 

men att lösningen för dessa är möjlig inom befintligt samhällssystem. Generellt definieras 

ekologisk modernisering som ”the discourse that recognizes the structural character of the 

environmental problematique but none the less assumes that existing political, economic, 

and social institutions can internalize the care for the environment” (Hajer, 1995, s. 25). 

Uppfattningen är att miljöproblemen kan lösas genom ytterligare modernisering av 

samhället, där teknik och innovation bidrar till att framförallt industrin blir grön (Hajer, 

1996, s. 249). En balans skall uppnås genom grön teknologi och flexibla ekonomiska 

instrument som driver forskning och företagens utveckling framåt. Även genom sociala 

innovationer som att sälja funktioner istället för produkt (Jänicke, 2015, s. 4).  

 

Inom en ekologisk modernisering förs det in nya principer och tekniker i den politiska 

miljöstyrningen och en strategiövergång från react and cure till anticipate and prevent 

gällande miljöproblem finns. Några övergripande principer som finns inom 

miljölagstiftningen är exempelvis att förorenaren betalar, försiktighetsprincipen, 

miljökonsekvensbeskrivningar, beskattning av utsläpp och handel med utsläppsrätter 

(Hajer, 1995, s.26-27). En del tolkar det som att statens roll gentemot marknaden 

förändras inom en ekologisk modernisering. Det kan innebära att staten underlättar för 

marknaden och överlåter ansvaret till marknaden att lösa miljöproblemen, genom att 

framförallt införa informativa och ekonomiska styrmedel (Jamison & Jamison Gromark, 

2003, s. 88). Evidensen för miljöförstörelse ska inte ses som en domedag utan ett steg mot 

innovation (Jänicke, 2015, s. 4). En av orsakerna till att den ekologiska moderniseringens 

har vuxit fram menar Buttel (2000) är att den erbjuder ett alternativ till den annars så 

pessimistiska synen på miljöproblemen och inger hopp om utvecklingsmöjligheter för 

kapitalismen (Buttel, 2000, s. 63-64).  

 

Statsvetaren Oluf Langhelle menar att ekologisk modernisering och hållbar utveckling är 

två skilda begrepp och att Brundtlandsrapporten är ett exempel på hållbar utveckling 

Kritik som har lyfts mot ekologisk modernisering är att människan då utgår från att man 

genom tekniken kan styra och manipulera naturen (Langelle, 2000, s. 303; 309), vilket 

skiljer sig från Brundtlandsrapportens syn där naturen ses som oberäknelig och ostyrbar 

och att det istället är samhället och människan som bör styras (Our common future, 1987). 

Kritik riktas även mot att den sociala aspekten i hållbar utveckling inte tas med inom 

ramen för ekologisk modernism. Langhelle (2000, s. 309) menar att man inom diskursen 

ekologisk modernisering bortser från globala problem såsom klimatfrågan och 

rättvisepolitik, vilka kan ses som väsentliga delar inom en hållbar utveckling. Författaren 

menar att ekologisk modernisering baseras på västerländska intressen och att någon 

koppling till en global dimension med fördelning och utvecklingsfrågor inte finns. Det 

helhetsperspektiv globala frågor behöver är något som inte finns inom ekologisk 
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modernisering, då den främst berör frågor med vetenskaplig eller teknisk lösning, som 

kan tas i bruk i redan existerande politiska institutioner (Langhelle, 2000, s. 308). 

Studier om cirkulär ekonomi 

Implementering 

För att implementera CE i praktiken krävs även ett tvärvetenskapligt angreppssätt, då CE 

involverar flera olika discipliner som naturvetenskap, teknik, ekonomi och förvaltning 

(Sauvé m.fl., 2015). Det är möjligt att implementera CE på företags-, industri- och 

kommunalnivå (Geng m.fl., 2009). Bonciu (2014) menar att allt fler företag blir medvetna 

kring den linjära ekonomins svagheter och att den i en framtid kommer göra dem sårbara 

och att detta bidrar till en långsam omställning mot cirkulära modeller. 

 

För att implementeringen av CE skall vara lyckad menar Lieder och Rashid (2016) och 

Mathews & Tan (2011) att det behövs både bottom up- och top down-strategier för att nå 

ut till alla parter samhället. Top down-strategier kan vara genom politik och lagstiftning, 

infrastrukturstöd och social medvetenhet, medan en bottom up-strategi kan vara 

samverkande affärsmodeller, produktdesign och kommunikation och information (Lieder 

& Rashid, 2016). Genom att använda sig av båda dessa implementeringsstrategier kan 

man få med beslutsfattare, statliga myndigheter, industrier och konsumenter, vilket är 

nödvändigt för en lyckad implementering av CE (Lieder & Rashid, 2016, s. 48). Enligt den 

ekologiska modernismen skall miljöhänsynen genomsyra alla befintliga delar av 

samhället (Hajer, 1995), vilket kan liknas till det som Lieder och Rashid (2016) menar att 

CE bör förankras i alla samhällets instanser för att implementeringen av CE skall fungera. 

 

I Kina har implementeringen av CE främst skett genom en nationell top down-strategi 

(Ghisellini m.fl., 2016). Detta främst genom den nationella lagen om införande av CE som 

antogs 2008, vilket också kan ses som den främsta politiska drivkraften bakom 

implementeringen i Kina (Lieder & Rashid, 2016; Mathews & Tan, 2011). Geng m.fl. 

(2008) menar att implementeringen av CE i den kinesiska provinsen Dalian har haft stora 

framgångar och där har bland annat styrmedel som föroreningsavgifter, miljöskatter och 

miljömärkning införts.  Inom ramen för en ekologisk modernisering skall marknaden 

själv ha förmågan att ta hand om miljöproblem, främst genom ekonomiska och 

informativa styrmedel (Hajer, 1995).  

 

Den största delen av implementeringen i Kina riktar sig mot industrierna, vilket ses som 

en nyckel till en lyckad implementering av CE. Geng m.fl. (2008, s. 999) lyfter även fram 

hinder, så som bristen av ekonomiskt stöd för att expandera konceptet och behovet av att 

öka medvetenheten och deltagandet hos allmänheten. En implementering av CE kräver 

en reformering av det nuvarande systemet som bygger på en slit och släng-mentalitet, 

både produktionsprocessen och konsumtionsaktiviteter behöver förändras (Geng m.fl., 

2009). Den reform som krävs enligt Hajer (1995) är att en miljöhänsyn implementeras i 
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redan befintliga instanser och genom att göra industrin grön, genom teknik och 

innovation, skall miljöproblemen lösas. 

 

Lieder och Rashid (2016) menar att de ekonomiska vinsterna med CE inte är lika lätta att 

visualisera som de miljömässiga och det försvårar CE:s genomslag i samhället. Men det 

finns exempel på lyckad implementering av CE på global nivå, som gett både miljömässiga 

och ekonomiska vinster (Bonciu, 2014, s. 89). Lieder och Rashid (2016, s. 46) framhåller 

att den största barriären för att implementera CE är det faktum att den linjära ekonomin 

genomsyrar alla delar av samhället. Lagstiftning och regler inom berörda områden är idag 

anpassade till den linjära ekonomin och kan således vara ett hinder för implementeringen 

av CE. En anpassning av lagstiftning för en cirkulär ekonomi skulle gynna 

implementeringen (European Commission, 2014). EU har nyligen antagit ett CE-paket 

som innehåller reviderad lagstiftning gällande avfall (European Commission, 2016). Inom 

en ekologisk modernisering ska miljöhänsynen, som driver den ekonomiska tillväxten, 

förankras i befintligt ekonomiskt system och ingen större reformering av samhället krävs. 

Det som krävs är att teknik och miljövänliga lösningar appliceras inom industrin som ger 

marknaden verktygen att hantera miljöproblemen (Hajer, 1995). 

 

Kommunikation och beteendeförändring 
Kollaborativ konsumtion/delande ekonomi är ett alternativ, förutom att handla 

återbrukade varor, för konsumenten som är kopplat till CE. Det utgörs av en 

samverkansmodell där flera konsumenter delar på en produkt, genom att hyra den. 

Konsumenten ändrar ett beteende genom att frånsäga sig sin äganderätt till varan. 

Eftersom ägande är kärnan i den traditionella konsumtionen kan denna 

beteendeförändring ses som en av de största barriärer för en fungerande delande 

ekonomi (Ghisellini m.fl., 2016). Det finns även affärsmodeller som baseras på att sälja 

tjänster och funktioner istället för produkter och detta ger fördelar i form av ökad 

sysselsättning och resurseffektivitet och det driver på en omställning mot CE. 

Konsumenten behöver delta aktivt för en övergång mot CE (Ghisellini m.fl., 2016). Jänicke 

(2015) menar att sociala innovationer, som att sälja en funktion istället för en produkt, är 

en del i att nå en balans mellan ekonomi och hållbar utveckling inom en ekologisk 

modernisering.  

 

Liu m.fl. (2009, s. 269) menar att staten behöver ta ett större ansvar för att främja 

medvetenheten om CE och förändra den traditionella synen på ägande och hållbar 

konsumtion, för att kunna bryta den linjära ekonomin. Författarna menar att det är viktigt 

att förmedla till hushållen vilket ansvar de har och vad deras handlingar har för 

konsekvenser. Jamison & Jamison Gromark (2003) menar att statens roll förändras något 

inom en ekologisk modernisering och att det blir mer marknadsstyrt. Staten stöttar 

marknaden genom bland annat informativa styrmedel, till att lösa miljöproblemen själva.  

 

van Weelden m.fl. (2016) menar att många konsumenter inte överväger att köpa 

återbrukade eller renoverade produkter och att detta beror på en bristande medvetenhet 
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om vad det verkligen innebär att handla dessa produkter. Författarna menar att den 

bristande medvetenheten i sin tur beror på en dålig kommunikation av vilka funktionella, 

ekonomiska och miljömässiga fördelar dessa produkter ger. Enligt Hajer (1995, s.26) är 

ett av de största hindren för ett bättre miljöskydd problematiken kring det kollektiva 

handlandet. Enligt Sachdeva m.fl. (2015) skulle en så kallad grön konsumtion, när man 

konsumerar utifrån etik och moral gentemot människorna och miljön där varan är 

sprungen, bli mer förankrad i samhället om det inte sågs som en avvikande norm. För att 

förändra en norm är det bra att förankra miljöhänsyn från tidig ålder eftersom det är de 

framtida generationerna som senare ansvarar för miljön (Collado m.fl., 2015).  

 

Ansvar och Fokus 
CE handlar för tillfället till stor del om hantering av avfall i dagens samhälle, den så kallade 

3R principen (reduction, reuse & recycling) kopplar främst till avfallshantering. Detta kan 

ses som problematisk då CE handlar om så mycket mer än att bara ta hand om det avfall 

som uppstår (Lieder & Rashid, 2016; Liu m.fl., 2009).  CE kan och bör appliceras på en rad 

olika områden såsom; materialvetenskap, kemiteknik, industriell design, ekologi, 

utbildning, informations- och kommunikationsteknik, tillämpad fysik och matematik 

samt arkitektur. Detta för att skapa innovationer och design som leder till att mindre eller 

att inget avfall uppstår (Lieder & Rashid, 2016).  Som nämnts innan är det genom en 

ytterligare modernisering av industrin, som är lösningen på dagens och framtidens 

miljöproblem och det är centralt inom en ekologisk modernisering (Hajer, 1995). 

 

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) skall alla medlemsländer inom EU ha ett 

avfallsförebyggande program och i Sverige ansvarar Naturvårdsverket för detta. Syftet 

med programmet är att det skall visa mål och åtgärder för avfallsförebyggande arbete och 

även indikatorer på hur man mäter framstegen med att minska mängden avfall och farliga 

ämnen i samhället (Naturvårdsverket, 2015).  Sverige är ett land som är duktiga på att 

sortera och återvinna sitt avfall, men detta motverkas av den ständigt ökande 

konsumtionen i samhället. För att kunna påverka och minska miljöproblemen samt att bli 

mer resurseffektiva, krävs att vi blir bättre på att förebygga avfall (Avfall Sverige, 2015).  

 

Den främsta problematiken för avfallsförebyggande åtgärder är vem som egentligen bär 

det yttersta ansvaret för att arbeta med dessa åtgärder. De som arbetar med avfall är 

främst ansvariga för återvinning, återanvändning, energiutvinning och deponering av 

avfall (Palm m.fl., 2012). CE kan vara ett verktyg för att förebygga avfall då man inom CE 

redan i design- och innovationsstadiet har tankar kring hur återanvändning av materialet 

skall ske (Lieder & Rashid, 2016).  Inom CE ligger även fokus på varornas livslängd och 

hållbarhet, i och med det ger CE incitament till hur produktion och konsumtion kan bidra 

till att minska mängden avfall i samhället (Sauvé m.fl., 2015, 54). 

 

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling 
Sauvé m.fl. (2015) menar att arbete med hållbar utveckling i en linjär ekonomisk process 

kan yttra sig positivt i dess nedströmsprocesser, som återvinning och återanvändning av 
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material. Men det gynnar inte en hållbar utveckling ur det perspektiv, då det alltför ofta 

är mer fördelaktigt och billigare att använda jungfrumaterial i dagens 

tillverkningsprocesser. Det innebär som följd att det för nuvarande finns för få aktörer 

som är villiga att använda sig av avfall som råmaterial (Sauvé m.fl., 2015, s. 53-54). Inom 

CE skulle värdekedjor vara på plats gällande avfall som material, där resursorienteringen 

fokuserar på att återanvända befintligt utvunna resurser och användning av 

jungfrumaterial sker i sista hand. CE är tydligt resursorienterad och syftar till att kartlägga 

och använda alla flöden inklusive avfall (Sauvé m.fl., 2015). 

 

Det råder meningsskiljaktigheter inom forskningen hur sambandet mellan CE och hållbar 

utveckling ser ut. Vissa forskare menar att begreppet hållbar utveckling är något som 

konstruerats och applicerats genom ett linjärt tänkande, varav begreppet inte anses 

förenligt med CE. Andra menar att begreppet hållbar utveckling är oberoende av det 

linjära systemet och att målet med hållbar utveckling främst definieras på makronivå 

genom breda förställningar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Sauvé m.fl., 

2015, s. 54). 

 

CE appliceras främst på mikronivå idag, exempelvis på företag, och produktion och 

konsumtion bidrar till resurseffektivisering och på så sätt kan CE ge positivt resultat för 

en hållbar utveckling. CE kan fungera som ett verktyg för att främja hållbarhet i den 

aspekten, men konceptet är inte lika brett och omfattande som hållbar utveckling. Det kan 

ge klara miljömässiga fördelar samtidigt som det främjar ekonomisk tillväxt, men hur den 

sociala dimensionen av hållbarhet påverkas av CE är inte lika tydligt eller definierat 

(Sauvé m.fl., 2015, s. 53-54).  

 

I teorin är en gemensam nämnare för CE och hållbar utveckling att de båda föreslår att 

kostnaderna för förstörelse av miljön borde integreras i produktionskostnaderna, vilket 

skulle göra det dyrare att använda sig av jungfruresurser och främja användandet av 

redan utvunna resurser (Sauvé m.fl., 2015, s.55). Inom ramen för den ekologiska 

moderniseringen ser man att ekonomisk tillväxt är förenligt med en upplösning av 

miljöproblemen. Miljöhänsynen skall driva den ekonomiska tillväxten som i sin tur leder 

till en hållbar utveckling (Hajer, 1995). Langhelle (2000, s. 309) menar att man inom 

diskursen ekologisk modernisering bortser från globala problem såsom klimatfrågan och 

rättvisepolitik. 
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Metod 

Den metod som bedömts uppfylla studiens syfte är kvalitativ med intervjuer som verktyg. 

Tre kommuner har identifierats som lämpliga för studien och två intervjuer har 

genomförts i varje kommun. Nedan diskuteras våra val och resonemang till varför just 

den kvalitativa metoden är lämplig för vår studie. 

Kvalitativ metod 

Som nämnts ovan har en kvalitativ metod använts för att uppfylla studiens syfte. Metoden 

är bred och kan utformas och tillämpas på flera olika sätt. Inom den kvalitativa metoden 

har man som forskare ett objektivt förhållningssätt (Malterud, 2009), vilket gör den 

lämplig för denna studie då vi studerar de valda respondenternas egna perspektiv och 

uppfattningar. Genom att använda sig av en kvalitativ metod och intervjuer kan man visa 

en träffande och förtydligande bild över hur människor kan uppfatta olika fenomen i 

särskilda kontexter. Genom intervjuer är det möjligt att visualisera respondentens sociala 

verklighet och synvinkel av det undersökta ämnet (Dalen, 2015).  

 

En induktiv ansats har använts. Denna ansats anses lämplig vid vald metod, vilket innebär 

att vi har gått in med en öppen ansats (Malterud, 2009). Vi formade inte någon hypotes 

kring vad respondenterna skulle lyfta i våra intervjuer och frågorna i intervjuguiden 

består främst av öppna frågor. Vi drar heller inte våra slutsatser kring några satta 

hypoteser, utan från vår egen empiri vilket också bidrar till att vårt angreppssätt kan ses 

som induktivt. Vi lyfte in teorier kring ekologisk modernisering efter att intervjuerna 

utförts, vilket innebär att det inte påverkat vår induktiva ansats gällande intervjuerna. 

Något som enligt Dalen (2015) är en viktig aspekt i den kvalitativa intervjumetoden att 

ha en fördjupad kunskap i det undersökta området och en sådan kunskap gynnar 

förståelsen för respondenten och analysen av intervjun. För att få en sådan kunskap har 

vi gjort en litteratursökning om tidigare studier inom CE, innan intervjuerna ägde rum. Vi 

anser dock inte att detta påverkat vår induktiva ansats i någon större utsträckning, men 

det bidrog till att vi lättare kunde förstå våra respondenter. Vi har strävat efter att ha en 

förutsättningslös induktiv ansats, vilket Malterud (2009) rekommenderar i den 

kvalitativa forskningen, men vi inser att detta är en paradox i sig då man aldrig kan frigöra 

sig helt från sin förförståelse och teoretisk referensram. 

 

Termerna reliabilitet och validitet förekommer ofta inom det kvantitativa 

forskningsparadigmet. Dessa två termer förekommer numera även inom det kvalitativa 

forskningsområdet, främst för att säkerställa forskningens kvalitet (Golafshan, 2003). 

Definitionen av reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen varierar stort 

och därför kommer denna studie förhålla sig till Kvale och Brinkmanns (2014) definition 

av termerna.  
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Enligt Kvale och Brinkmann (2014) förklaras studiens reliabilitet som dennes 

tillförlitlighet och beskaffenhet, men även frågan om studien kan reproduceras av andra 

forskare vid en annan tidpunkt belyses. Studien är dock baserad på respondenternas egna 

perspektiv och åsikter vilket påverkar möjligheten till ett återskapande. En hög 

tillförlitlighet uppnås när forskaren är noggrann och agerar konsekvent under studiens 

gång, vilket vi försökt vara. För att uppnå en god reliabilitet, och minimera risken för 

missförstånd av innehållet i intervjuerna, kommer alla intervjuer analyseras självständigt 

av båda forskarna för att sedan jämföra resultaten. Även en hög transparens av 

forskningsförfarandet ökar studiens reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det har vi har 

försökt att eftersträva genom att vara tydliga med vårt förfarande och vilka val som gjorts 

under studiens gång. 

 

Generellt sägs det att validitet hänförs till giltighet, sanning eller riktigheten och styrkan 

i ett yttrande. Att uppnå en hög validitet inom kvalitativ forskning är ofta mer komplicerat 

än inom den kvantitativa forskningen, då man inom kvalitativ forskning inte definierar 

resultatet genom statistik. Den kvalitativa forskningen visar den faktiska studiens urvals 

upplevelser och perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket vi vill belysa att vår studie 

också gör. Vidare talar författarna om att validering av den kvalitativa forskningen inte är 

en separat del av forskningsprocessen utan något som bör genomsyra hela forskningen, 

exempelvis genom att förhålla sig kritisk till den egna analysen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta är något vi arbetat med aktivt under studiens gång, genom att hela tiden 

försöka ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår data. 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer har använts i denna studie, vilket innebär att frågorna är 

öppna vilket ger respondenten större svängrum gällande svaren (Bryman, 2011). Vi har 

utformat en intervjuguide efter studiens syfte och frågeställningar och den finns bifogad 

som bilaga. Intervjuguiden strukturerades så att den inleds med några generella 

bakgrundsfrågor, detta för att skapa en bra kontakt och skapa ett förtroende mellan 

respondent och intervjuare (Dalen, 2015). Sedan följer frågor som är direkt kopplade till 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna är utformade så att det inte är möjligt för 

respondenten att enbart svara ja eller nej, detta för att vi vill ha så fördjupande svar som 

möjligt, vilket är att föredra enligt Kvale och Brinkmann (2014).  

 

Ledande frågor har undvikits i den mån det varit möjligt, men har ibland ställts för att 

försäkra att vi uppfattat respondenten på rätt sätt. Detta kan bidra till att intervjuns 

reliabilitet stärks (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna ställdes även spontana 

följdfrågor, för ytterligare fördjupning där det ansågs relevant, dessa är inte utskrivna i 

bifogad intervjuguide. Semistrukturerade intervjuer är även lämpliga då de ger möjlighet 

att ställa följdfrågor och styr inte respondenten i någon riktning (Bryman, 2011). I 

intervjuguiden strukturerade vi upp frågorna efter teman, något som Dalen (2015) 
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rekommenderar. Detta hjälpte oss i intervjuerna, då det var lättare att identifiera om vi 

berört alla centrala teman när vi var i slutskedet av intervjuerna. 

 

En av utmaningarna med semistrukturerade intervjuer är att behålla trovärdigheten 

genom processen (Barriball & While, 1994). Enligt Lantz (2015) är de mest 

förekommande misstagen, gällande trovärdigheten, att intervjuaren tror att denne är 

objektiv. Det kan förekomma att intervjuaren tolkar respondenten så att det passar 

dennes egen uppfattning eller åsikt. För att vara en god lyssnare och intervjuare bör 

denne tillåta sig själv att vara öppen för oförutsedda svar (Lantz, 2015).  För att undvika 

problematik kring detta och ta in så mycket som möjligt av intervjuerna har vi båda 

deltagit vid samtliga intervjuer. Vi hade hela tiden i åtanke att försöka vara objektiva inför 

respondentens svar och resonemang. Dalen (2015) menar att det kan uppfattas som en 

obehaglig situation för respondenten att vara två som intervjuar. För att undvika en sådan 

situation har respondenterna själva fått välja plats till intervjun, vilket Trost (2010) också 

påpekar ökar känslan av trygghet för respondenten. 

Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om relationen mellan etik och forskning och om att hålla en så 

kallad god forskningssed. Frågor kring vilka etiska krav som ställs; på forskaren, på 

forskningens inriktning och genomförande är centrala för forskningsetiken. En god 

forskningssed innebär att det föreligger en hög transparens och objektiv granskning av 

det egna materialet (Hermerén, 2011). En viktig aspekt som föreligger en god 

forskningssed är hur man behandlar personer som är inblandade eller delaktiga i 

forskningen. Det är av vikt att vara tydlig och informera respondenten om studiens syfte 

och dennes roll i studien. En öppenhet gällande att deltagandet är frivilligt och att 

respondenten har rätt att avbryta intervjun när som helst (Bryman, 2011; Hermerén, 

2011).  Med dessa aspekter i åtanke har vi genom hela studiens gång försökt vara så 

öppna och tydliga som möjligt mot våra respondenter, exempelvis genom att redan vid 

första kontakt med dessa informerat om vår studies övergripande syfte. Men även genom 

att vara tydliga och öppna med val och metoder vi gjort genom studiens gång, detta bidrar 

till en god forskningssed (Hermerén, 2011). Vi har också försökt förhålla oss kritiska till 

vårt eget resultat. 

 

Cirkulär ekonomi är idag inte så förankrat i samhället och ett nyligen aktualiserat område 

(Sauvé m.fl., 2015; Lieder & Rashid, 2016). Denna studie skulle kunna bidra till en ökad 

medvetenhet och kunskapsspridning om cirkulär ekonomi, vilket kan anses som ett etiskt 

motiv till att genomföra studien (Vetenskapsrådet, 2002), förutom det faktum att det är 

vårt examensarbete. 
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Val av kommuner 

I denna uppsats hade vi som utgångspunkt att undersöka tre svenska kommuners arbete 

kring cirkulär ekonomi och valen föll på Växjö, Eskilstuna och Ronneby. Valet av dessa 

specifika kommuner grundar sig i en sökning vi genomförde för att identifiera kommuner 

som på något sätt jobbar med cirkulär ekonomi, samt att de ligger inom ett rimligt 

geografiskt område, utifrån Norrköping sett. Det finns inte så många kommuner som 

jobbar med CE i Sverige och dessa kommuner kan ses som föregångare. Den geografiska 

avgränsningen grundar sig i att vi ville utföra intervjuerna ansikte mot ansikte med 

respondenterna. Genom att intervjua ansikte mot ansikte ges fördelen med att kunna 

tolka respondentens kroppsspråk i samband med svaren (Kvale & Brinkmann, 2014) och 

kan ge ett högre förtroende gentemot intervjuaren (Bryman, 1997). 

 

Eskilstuna 

Eskilstuna kommun ligger i Södermanland och hade i december 2015 en befolkning på 

ungefär 102 000 (SCB, 2016).  På kommunens hemsida framgår det att Eskilstuna de 

satsar på ett bli årets klimatstad under 2016 (Eskilstuna kommun, 2016). Ett av de projekt 

som kan kopplas till CE är återbruksgallerian ReTuna. Här finns butiker som säljer 

återbrukade varor, inlämningspunkt, återvinningscentral, utställning om cirkulär 

ekonomi och möjligheter till studiebesök och annan fortbildning inom området 

(retuna.se, UÅ). 

 

Växjö 
Växjö kommun ligger i södra Småland och har en befolkning på ungefär 88 000 (SCB, 

2016). Kommunen blev år 2007 utnämnd av BBC till Europas grönaste stad som resultat 

av alla deras miljöprojekt och de profilerar sig numera så (Svensson, 2010). Ett projekt de 

håller på med som kan kopplas till CE är att bygga en återbruksby. Återbruksbyn syftar 

på att skapa ett centrum för att byta, köpa, sälja, skänka, reparera och återbruka 

begagnade saker (Sykes, 2014). 

 

Ronneby 
I centrala Blekinge ligger Ronneby kommun med en befolkning på ungefär 29 000 (SCB, 

2016). Kommunen jobbar med cirkulär ekonomi och menar att affärsnytta ska gå hand i 

hand med resurseffektivitet (Ronneby kommun, U.Å). Ronneby kommun har valt att satsa 

på crade to cradle TM och centralt för den satsningen är Cefur, Centrum för forskning och 

utveckling i Ronneby, som fungerar genom forskningssamarbeten, utbildningsinsatser och 

nätverkande. Byggandet inom kommunen styrs av ett kvalitetsprogram gällande hållbar 

byggnation som genomsyras av CTC-tänk (Ronneby kommun, 2012). 
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Val av respondenter 

Valet att intervjua två personer i varje kommun grundar sig i uppfattningen om att det ger 

ett bredare perspektiv och en mer nyanserad bild av de uppfattningar om CE som 

finns.  Alla våra sex respondenter är anställda antingen på kommunerna eller på 

kommunala bolag och har en koppling till forskningsämnet. Några av de positioner som 

våra respondenter har är kommunstrateg, miljöingenjör, projektutvecklare på 

miljökontoret, byggprojektledare och enhetschef.  Vi har valt att inte namnge eller 

specificera vilken yrkestitel de enskilda respondenterna har. Detta för att vi inte ansåg att 

det var relevant för studiens syfte, då vi inte har analyserat hur de olika rollerna på 

kommunerna skulle kunna påverkat respondenternas åsikter och perspektiv. 

Respondenterna i Eskilstuna kommer omnämnas som E1 och E2, respektive V1 och V2 

för Växjö samt R1 och R2 för Ronneby. Respondenterna informerades vid första kontakt 

om studiens övergripande syfte och att deras identitet kommer att behandlas anonymt, 

vilket kan inge en trygghetskänsla där respondenten känner att denne kan tala fritt (Kvale 

& Brinkmann, 2014) 

 

Dalen (2015) skriver att man som forskare kan vända sig till en central person för att den 

skall kunna hjälpa till att förmedla kontakt med möjliga respondenter. För att identifiera 

möjliga respondenter kontaktade vi en person i varje kommun, med undantag från Växjö 

kommun där vi hade kontakter sedan tidigare, som vi ansåg lämplig utifrån genomförd 

sökning. Vi fick sedan hjälp av den personen att identifiera ytterligare en lämplig person 

att intervjua utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en viktig aspekt inom den kvalitativa forskningen 

omfattningen av respondenter.  Data som samlas in genom intervjuer bör vara så pass 

omfattande att en analys och tolkning är möjlig, men är omfattningen för stor finns en risk 

att analysen av denna inte blir tillräckligt djup, på grund av att hanteringen av data blir 

för problematisk. Med detta i åtanke anser vi att totalt sex intervjuer är en omfattning som 

är hanterbar inom satt tidsram och tillräcklig stor för att möjliggöra en god tolkning och 

analys. Vi gör antagandet att vi uppnått empirisk mättnad med detta antal då inga nya 

åsikter och perspektiv angående uppfattningar kring CE tillkom efter fjärde intervjun. 

Empirisk mättnad är något som är önskvärt för att kunna dra slutsatser (Bryman & Bell, 

2007). 

Utförande och empiri 

Intervjuer 
Studiens primärdata består av de semistrukturerade intervjuerna. Samma intervjuguide 

har använts vid samtliga intervjuer och intervjuerna ägde rum under tre 

sammanhängande dagar med två intervjuer/dag. Intervjuernas längd varierade mellan 

40-70 min och de har utförts på plats i de olika kommunerna, vilket Kvale och Brinkmann 

(2014) skriver är till fördel för att kunna läsa av icke-språklig information genom 
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ansiktsuttryck och gester. Vi har båda två närvarat vid samtliga intervjuer och turats om 

att ställa frågor. Detta för att vi ville att intervjuerna skulle fungera mer som samtal och 

inte kännas för uppstyltade. Intervjuerna har även spelats in med samtycke från samtliga 

respondenterna, för att underlätta för analys av data. Ljudupptagning är särskilt lämpligt 

då det även ger möjlighet till att återkomma till materialet flera gånger (Dalen, 2015). 

Genom att spela in intervjuerna kände vi att vi kunde ha fullt fokus på dialogen.  Även 

sekundärdata har används i form av vetenskaplig litteratur bestående av tidigare 

forskning och det aktuella kunskapsläget inom området. 

 

Det faktum att vi utförde intervjuerna under tre sammanhängande dagar bidrog till att 

vår reflektion över intervjuguiden blev komprimerad och inga ändringar utfördes. Om 

intervjuerna varit spridda över en längre tid hade vi haft större möjlighet att utveckla 

frågorna vilket hade kunnat vara bra för att få ut ännu mer av intervjuerna. Däremot hade 

då inte samma intervjuguide används till samtliga respondenterna vilket vi ser som en 

styrka i vår studie, eftersom alla respondenter fick samma utgångspunkt. Intervjuerna flöt 

på som samtal och det resulterade i, att det till viss del, inte ställdes exakt samma 

formuleringar av frågorna till alla respondenterna. Det var till stor hjälp att vi delat in 

intervjuguiden i teman då man lätt kunde se om alla frågor berörts, så att exakt samma 

formuleringar användes tror vi inte har varit betydande för vårt resultat. 

 

Transkribering 
Transkriberingen utfördes så snart det var möjligt efter att intervjuerna utförts, inom 

några dagar, med syftet att minska risken för misstolkningar, vilket Dalen (2015) 

rekommenderar. Vid transkriberingen har utfyllnadsord, som inte tillför något till 

intervjuernas innehåll, aktivt valts bort, för att texten skall få ett bättre flyt. Vi delade upp 

intervjuerna och transkriberade tre var, för att spara tid. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) är det lätt att se transkriberingen som den empiriska kärnan, det är då viktigt att 

komma ihåg att transkriberingen är en översättning från muntligt till skriftligt språk. 

Exempelvis kan något som anses välformulerat i tal verka osammanhängande och 

återupprepande i skriftlig form. Därför har vi flertalet gånger lyssnat igenom intervjuerna 

för att se till att vi fångat essensen i dem. 

 

Tematisk analys 
En tematisk analys har gjorts vid tolkningen av transkriptionen, vilket är ett sätt att 

upptäcka mönster i det insamlade materialet (Clarke & Braun, 2013). Enligt Dalen (2015) 

kan den tematiska analysen definieras som en sammanfattning av resultatet genom 

processen att kategorisera teman. Processen innefattar ett stort antal val och dessa val 

görs inte alltid medvetet (Clarke & Braun 2013). Detta har vi haft i åtanke vid den 

tematiska analysen, genom att båda har tematiserat samtliga transkriptioner individuellt 

och för att underlätta användes färgkodning, där en färg tilldelades varje tema. Syftet med 

att båda tematiserade individuellt är att säkerställa att inget har missats genom att 

jämföra de tematiska analyserna och det stärker även analysens reliabilitet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 
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Den tematiska analysen har utförts genom att identifiera respondenternas enskilda 

åsikter och perspektiv, återkommande åsikter och perspektiv men även avvikande åsikter 

och perspektiv har identifierats som bildade olika teman, vilket är ett tillvägagångssätt 

som Dalen (2015) rekommenderar. Vi utgick delvis från studiens syfte och frågeställning 

och de teman vi hade i intervjuguiden, men hittade även teman som inte hade direkt 

anknytning till forskningsfrågorna. Exempelvis Teknik & Innovation och Syn på resurser, 

dessa teman nyttjade vi sedan i vår diskussion. 

 

Enligt Clarke och Braun (2013) är nästa steg att gå igenom alla teman för att se om dessa 

ger en övertygande beskrivning av intervjuernas essens utan att utelämna avvikande 

åsikter eller försöka få in åsikter i teman som inte var representativa. Denna genomgång 

och diskussion har vi gjort tillsammans för att upptäcka om ytterligare tematisering var 

nödvändig. Det är även lämpligt att utföra en sådan genomgång för att visualisera om en 

omstart av tematiseringen behövs (Clarke & Braun, 2013), vilket inte var nödvändigt i 

vårt fall. Efter att vår tematiska analys genomförts på ett tillfredställande sätt, 

kategoriserade vi våra teman, dessa är Implementering, Kommunikation & 

Beteendeförändring, Ansvar & Fokus och Cirkulär ekonomi & Hållbar Utveckling. För att 

definiera och analysera våra teman, har vi ställt följande fråga till oss själva; “what story 

does this theme tell [...] and how does this theme fit in to the overall story about the data?” 

(Clarke och Braun, 2013, s. 9). 

 

Efter kategoriseringen analyserades materialet och passande citat valdes ut från 

intervjuerna till respektive tema för att stärka validiteten i vår analys av respondenternas 

åsikter och perspektiv. Det vanligaste sättet att presentera resultat från intervjuer är 

genom citat (Kvale & Brinkmann, 2014).  Genom att visualisera citat får man ett fylligare 

material (Dalen, 2014) och det ger även läsaren ett tydligt intryck av intervjuernas 

innehåll (Kvale & Brinkmann, 2015).  Efter att resultatet ställts upp har vi valt att förankra 

vissa av respondenternas resonemang i vad tidigare forskning säger för att få en tydlighet 

och visa på vilka likheter som finns i vår empiri och i tidigare forskning. Avslutningsvis 

har vi fört en diskussion över våra resultat i anknytning till tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv. 
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Resultat 

Nedan presenteras vår analys av samtliga sex intervjuer och det vi anser mest väsentligt 

i resultatdelen har kopplats an till tidigare forskning. Respondenterna i Eskilstuna 

kommer omnämnas som E1 och E2, respektive V1 och V2 för Växjö samt R1 och R2 för 

Ronneby. 

Kommunernas arbete med cirkulär ekonomi 

I detta stycke presenteras kort kommunernas faktiska arbete gällande CE. 

I Eskilstuna finns ReTuna, ett köpcentrum med enbart återbrukade produkter. Där finns 

en utställning om CE. De har arbetat med en förstudie som behandlar hur en omställning 

mot CE kan yttra sig, både för ReTuna och möjligheterna till att få med näringslivet. Växjö 

arbetar med projektet Återbruksbyn, där man kan lämna in och även köpa återbrukat. Det 

fanns tidigare en vision om att starta ett centrum för CE i Växjö, men att de planera just 

nu ligger på is. I Ronneby jobbar de aktivt med CTC och har ett forskningscenter som 

jobbar med cirkulära modeller samt har en stöttande funktion gentemot företag i 

kommunen. Kommunen har byggt exempelvis förskolor och arkivcenter enligt CTC. 

Implementering 

I detta stycke diskuteras våra respondenters syn på hur implementeringen av CE har 

fungerat i just deras kommuner. Frågor som lyfts är vilka drivkrafter och hinder som de 

stött gällande kommunernas arbete med CE. Generellt är de positiva till hur arbetet med 

CE fungerat och samtliga respondenter trycker mer på de drivkrafter som funnits än vilka 

hinder de stött på. Även respondenternas syn på EU:s roll gällande införandet av CE på 

kommunnivå diskuteras. 

 

Alla respondenter nämner politiska drivkrafter i frågan som något som har möjliggjort ett 

arbete med CE inom kommunerna. De menar att en politisk enighet i frågan och politisk 

vilja att driva ett arbete med CE, har fungerat som en drivkraft inom alla kommuner. “Det 

är en enighet bland politikerna, att det är någonting man vill jobba med” (R2). Detta kan 

också ses i exempelvis Kina, där de har tagit politiska beslut gällande implementeringen 

av CE (Geng m.fl., 2009, Ghisellini m.fl., 2016). Det pratats även en stor del om den stärkta 

konkurrenskraften som en implementering av CE ger, som en drivkraft för kommunerna. 

Speciellt i det framtidsscenario där material- och råvarupriser kommer att stiga ses som 

ytterligare en anledning till att implementera CE. 

 

Politiskt syfte med att driva ett sådant här center är att stärka 

konkurrenskraften för Ronneby kommun och för att vi från början trodde 

och numera är helt övertygande om är att CE det kommer vare sig vi vill 

eller inte, det finns ingen annan väg och det tror jag fler och fler börjar 

konstatera nu.  (R1) 
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Lieder och Rashid (2016) och Mathews & Tan (2011) menar att både bottom up och top 

down-strategier är nödvändiga för att få med beslutsfattare och statliga myndigheter. 

Några nämner att framgångarna är beroende av personer i bestämmandeposition, 

exempelvis chefer har förstått konceptet, som en potentiell drivkraft. Flera respondenter 

nämner även att det funnits engagerade personer eller eldsjälar inom kommunen som 

drivit frågan och fungerat som drivkrafter. “Det var det förra kommunalrådet som 

introducerade och integrerade det hela och fick in det i organisationen” (R2).  

 

Något som nämnts av flera respondenter som drivkraft, kanske inte i samband med det 

kommunala arbetet med CE, utan för konceptets aktualisering är offentliga talespersoner. 

Respondenterna pratar om Ellen MacArthur som en drivkraft för CE aktualisering och att 

konceptets aktualisering kan ha drivit på det kommunala arbetet. ”Någon betydelsefull 

människa som råkar göra ett snabbt avtryck, hon den här Ellen MacArthur som verkar vara 

driven och kommit fram med idén i rätt tid” (V2). Flera respondenter menar att det ligger 

rätt i tiden är en viktig drivkraft, delvis att klimatfrågan är mer förankrad och en ökad 

medvetenhet om att jorden inte har oändliga resurser. ”Medvetenheten är mycket högre 

[…] Vi har gått från klimatanalfabeter till klimatavtal på 10 år” (E1). Respondenterna 

nämner även det resursslöseriet som finns kan driva på ett arbete mot CE, någons avfall 

kan bli nytta för någon annan. 

 

Respondenter menar att de starka ekonomiska incitament som föreligger CE, 

affärsmässigheten i att det går att tjäna pengar på att jobba cirkulärt, ses som en stark 

drivkraft. “Vi tror ju att vi måste ha ekonomisk utveckling, ekonomisk tillväxt, fast inte 

baserat på resursanvändning, utan baserat på innovation” (R1). Respondenterna lyfter den 

ekonomiska vinsten som drivkraft vid flertalet tillfällen. ”Den största skillnaden är att man 

kan se en affärsmässighet i det. Att man kan prata om det med företagsledare som ser att de 

kan tjäna pengar på det, det är väl det som är styrkan i cirkulär ekonomi” (E1). Flera 

respondenter talade om att det fanns svårigheter med att visualisera de ekonomiska 

vinsterna som CE ger, men att det var något de försökte jobba med för att flera skall vilja 

anamma implementera CE. ”Det handlar om att tjäna pengar och vara miljösmart 

samtidigt och det tror jag är ett ganska framgångsrikt koncept” (E2).  Lieder och Rashid 

(2016) menar också att det är svårare att visa på det ekonomiska vinsterna med CE medan 

det är lättare att visa på de miljömässiga vinsterna, vilket kan fungera som en barriär. 

Respondenterna lyfter det som något väldigt positivt att du kan tjäna pengar samtidigt 

som du tänker på miljön och att det är något som kan uppnås genom en cirkulär ekonomi. 

Respondenterna nämner även att ett införande av CE ger mer arbetstillfällen och 

attraherar fler företag till kommunerna. 

 

Inom alla kommuner talar man om grön profil, som ett varumärke och det ses som en 

drivkraft för CE. Att CE är den snabbaste växande ekonomin inom industrin ses som en 

drivkraft till att börja jobba med CE. ”Ekonomiskt är det försvarbart att göra det och 
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profilmässigt och godwillmässigt, är det definitivt försvarbart att göra det för folk tycker att 

det här är fantastiskt” (R1).  

 

Frågan om vilka hinder som finns i implementeringen av CE, tyckte de flesta respondenter 

var knepig att svara på. Något som samtliga var överens om är svårigheterna i att bryta 

det linjära tankesättet. ”Ska vi överleva som art på jorden så ska vi kanske inte blunda för 

att vi behöver tänka på ett annat sätt, det linjära fungerar inte längre” (R1). 

Respondenterna nämner den linjära ekonomin och dess normer, som ett av de främsta 

hinder för en implementering av CE. De nämner svårigheterna som finns i att förändra 

befintliga normer och tankesätt som ett hinder. Detta stärks av Geng m.fl. (2008) och 

Lieder & Rashid (2016) som menar att det nuvarande systemet är svårt att förändra. 

Respondenterna nämner problematiken att det generellt är för billigt och enkelt att 

använda sig av jungfruresurser i tillverkningsindustrin som hinder. 

 

Det är inte så lätt att tänka i helt nya banor, det måste man träna hjärnan 

för, det är vi inte tränade för, vi är tränade i vanlig nationalekonomi där 

man har en oändlig mängd naturresurser och så kan man bara ta det och 

tjäna jättemycket pengar. Jag tror inte att företag ska fungera så 

överhuvudtaget. (E1) 

 

I likhet med the European Commissions (2014) resonemang angående lagar och regler, 

belyser flera respondenter att lagar och skatteregler inte är anpassade till CE och att 

befintliga lagar och skatteregler kan motverka cirkulära affärsmodeller. 

Upphandlingsregler nämns som exempel. Respondenterna anser att lagar och regler 

borde anpassas till en CE för att underlätta en implementering. 

 

Det kan vara så att lagstiftning och skatteregler och sådant släpar efter 

och det funkar inte riktigt på en delande ekonomi exempelvis. Där måste 

man ju fundera på, hur kan man förändra lagstiftnings så att den bättre 

harmoniserar med dessa nya tankar så det inte sätter käppar i hjulen, det 

är väl egentligen det största hindret. Det behövs bättre incitament [...] 

idag är lönekostnaderna väldigt höga, vilket gör att återbruk är svårt att 

få lönsamt [...] om man kunde växla så att man sänker skatten på arbete 

och ökar den på miljöslitage så skulle det vara mycket bättre och gynna 

cirkulär ekonomi. (E2) 

 

I Ronneby nämner man även att CTC är ett privat trade mark och att det kan vara ett 

hinder. R2 nämner att det klassiska budgettänket, som är kortsiktigt, fungerar som ett 

hinder. Det finns svårigheter att applicera ett perspektiv som visualiserar kostnaderna 

och vinsterna ur ett längre helhetsperspektiv. R2 menar att man inom CTC har ett 

långsiktigt tänk i byggandet, i och med att man ser till vad totalkonstanden blir över tid 

och att man ser byggnationen som en framtida materialbank och resurs. 

 



- 22 - 

Några respondenter tar upp att kommunen inte får favorisera företag och att de på så vis 

inte kan stödja företag fast de kanske skulle vilja det. ”Man kan inte som en kommun gå 

ihop med ett socialt företag i en stad och starta någonting då skriker alla andra” (V1). De 

ser också svårigheter i att inte kunna använda produkter från särskilda företag. Flera 

respondenter tar upp att begreppet är brett och kan vara svårt att förstå som hinder. 

 

Respondenter är överens om att EU har en betydelse för implementeringen av CE på 

kommunnivå. Att CE diskuteras på EU-nivå ser alla som något positivt, eftersom det ger 

ett tryck och styrning uppifrån att kommunerna bör engagera sig. ”Eftersom det pratas om 

det [CE] hela tiden och på EU-nivå som måste ju vår kommun förhålla sig till och […] 

anamma det på något sätt” (V2). Respondenterna belyser EU:s funktion som drivkraft och 

trycker extra på EU:s funktion som drivkraft i framtiden, speciellt om det ligger 

ekonomiska incitament och stöd bakom. 

 

Ja, framförallt det som är positivt nu är att det sitter pengar bakom, vi har 

ju ett projekt som är EU-finansierat, det kommer ju från deras driv och 

program kring CE [...] bara det att man sätter ner foten och säger, det är 

den här vägen vi ska gå. Bara det är ju en styrka och en väldigt tydlig 

signal till näringsliv och till regioner, regeringar och kommuner, att vi 

måste börja titta på det här. (R1) 

Kommunikation och beteendeförändring 

I detta stycke diskuteras hur CE kommuniceras till invånare i kommunerna och hur man 

ökar medvetenheten för begreppet.  Även gällande en förankring av begreppet, vidare det 

är nödvändigt eller inte, tas utifrån upp respondenternas perspektiv. Respondenternas 

syn på vilken eventuell beteendeförändring som krävs för att anpassa sig till cirkulära 

modeller läggs fram. 

 

På frågan om och hur kommunerna kommunicerar CE till sina invånare svarar 

respondenterna lite olika. I Växjö och Eskilstuna ansåg alla respondenter att de kunde bli 

bättre på att kommunicera ut konceptet. I Eskilstuna har man inte kommunicerat CE till 

sina invånare i någon större utsträckning. “Inte alls skulle jag vilja säga [...] annars har vi 

inte känt att det är prioritet att kommunicera det till invånarna då vi knappt vet själva hur 

vi skall hantera frågan” (E2). Det finns en mindre utställning ute på ReTuna om CE där det 

blir ett naturligt forum att ta upp begreppet och de har tagit emot ett antal studiebesök 

där. I Växjö tar respondenterna upp att de inte är organiserade för att kunna hantera och 

sprida begreppet CE. ”Vi har inte haft någon mekanism för att sprida begreppet” (V1). De 

har anordnat några föreläsningar om CE och arrangerat Earth Week, som inte är ett uttalat 

CE-event men som tar upp hållbar utveckling. I Ronneby ansåg de att de kommunicerade 

ut CTC och CE till invånare genom olika informations-, press och intressentträffar inför 

olika projekt, men att de kunde förbättra sin kommunikation ytterligare. “Det handlar helt 

enkelt om att förankra det vi gör hos medborgarna. Så att dem vet vad vi gör och att dem i 

slutändan ser det som något positivt” (R2). 
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Några tar upp att man bör så ett frö tidigt och presentera begreppet redan i grundskolan, 

för att kommunicera och förankra begreppet. I Ronneby är tankarna kring CTC införda i 

pedagogiken i förskolorna och en barnbok i ämnet har getts ut. “Skolorna är ett fantastiskt 

sätt att komma ut” (R1). Även projekt inom grundskolan har gjorts gällande CTC. “De 

använder ju det här i sin vardag och verksamhet, det här [CTC] blir ju en del av 

indoktrineringen, utbildningen, och pedagogiken i skolan också” (R1). Föreningar och 

företag har även möjlighet att hyra kommunens show room till möten och liknande. 

Möten startar alltid med en genomgång om vad CTC och CE är och de kommunicerar till 

byggentreprenörer i området genom att det ingår en utbildning av CTC innan byggstart. 

 

Både i Växjö och Eskilstuna skulle gärna se att högskolan/universitet i regionen skulle 

intressera sig för CE. “Det är viktigt att det är integrerat på universitetbildningar och att 

det finns på den sektorn” (V2).  Om intresset för CE skulle vara högre inom dessa 

verksamheter skulle det underlätta för kommunikationen av begreppet, kunna fungera 

som ett stöd för kommunen och bidra till att öka medvetenheten. 

 

Gällande CE:s förankring i samhället anser flera respondenter att CE var något invånare 

bör vara medvetna om. Att en medvetenhet om CE måste spridas till kommuner, 

medborgare men framförallt industrier och att politiker har möjlighet att göra detta. Det 

är viktigt att man hela tiden för en dialog kring ämnet ”Det politiker ofta kan göra i 

samhället är att skapa medvetenhet” (E1). Geng m.fl. (2008) menar att det finns ett behov 

av att öka medvetenheten och förankringen hos allmänheten för att underlätta för CE:s 

genomslag.  

 

Två av respondenterna anser att det eventuellt inte är nödvändigt att förankra begreppet 

så att allmänheten känner till det. De menar att en förankring hos invånare kanske inte är 

nödvändig för att CE skall anammas mer. “Är det nödvändigt att förankra det i samhället 

eller räcker det att förankra det hos de enskilda komponenterna? [...] Att åka till ReTuna och 

köp återbrukade saker, det kanske räcker, folk behöver inte nödvändigtvis veta att det är en 

del av CE” (E2). Flera respondenter menar att det bör vara så lätt som möjligt för 

konsumenten att göra rätt val. “Konsumenten ska vi ju egentligen göra det så enkelt som 

möjligt för” (R1).  Det skall för dig som konsument eller invånare vara lätt att sopsortera, 

köpa miljövänliga produkter och så vidare. 

 

På frågan om det behövs en beteendeförändring hos invånare för att underlätta 

införandet av CE svarar alla respondenter att någon form av beteendeförändring kommer 

att krävas. “Vi är ju stöpta så här, vi ska tycka om mycket prylar och pengar. Om man tar 

upp nobelpristagare så är ju nästan alla om hur man kan öka konsumtionen” (E1). van 

Weelden m.fl. (2016) menar att många konsumenter inte överväger att ändra sitt 

beteende och köpa återbrukade produkter. Det som lyftes av respondenterna angående 

konsumentens eget beteende var relaterat till en delande ekonomi och att handla 

funktioner istället för produkter. Att köpa en funktion eller tjänst var något flera 
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respondenter lyfte. V2 menar att man inte kan tvinga fram en beteendeförändring, men 

man kan underlätta till att göra hållbara val. ”Kommunen kan ju inte bestämma hur folk 

ska bete sig men man kan underlätta för invånarna att göra hållbara” (V2). 

 

Respondenterna belyste en beteendeförändring i den numera grundläggande och 

självklara tanken om att man måste äga alla sina saker. “Du släpper det här med att du 

måste äga allting, det är ju en grundläggande grej” (R1). Flera respondenter nämner detta 

i samband med en delande ekonomi och att man handlar funktioner i stället för produkter. 

“Man köper en funktion/service istället för en produkt. Du köper funktionen sitta eller 

funktionen ljus” (R1). Medan R2 tog upp att om man ändrar sina värderingar som en 

beteendeförändring skulle det kanske underlätta för kommunens arbete med CE. 

 

Några respondenter nämner att den livsstil som vi i väst har idag är ohållbar. De menar 

att vi med hjälp av den cirkulära ekonomin kan ställa om hur vi använder naturresurser. 

Sauvé m.fl. (2015) menar att CE kan bryta det negativa sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt och den ohållbara utarmningen av naturresurser. V1 tar upp att en omställning 

mot ett mer hållbart samhälle går att göra utan att behöva degradera vår livskvalitet, men 

för att denna omställning skall vara möjlig så måste det ske snarast och hen omnämner 

detta ett paradigmskifte. 

 

Om alla skulle leva på det sätt som vi i Sverige gör så skulle det gå åt 3.7 

jordklot i resurser och det kan ju vem som helst se att det är ohållbart [...] 

det bästa är väl om vi kan ställa om så att vi får tillbaka saker i systemet, 

då behöver vi kanske inte göra avkall på vår livskvalitet [...]Det är ett 

paradigmskifte, man ändrar helt synsättet, det är det som den sanna 

cirkulära ekonomin verkar för och det är helt nödvändigt. (V1) 

 

Ansvar och fokus 

I detta stycke diskuteras kommunernas syn på hur ansvaret för införande av CE bör se ut 

i samhället. Även kommunernas syn på sin egen roll i införande av CE diskuteras. 

 

En förankring inom industrin är något alla respondenter anser är viktigt och behövs. De 

menar också att det ligger störst ansvar hos industrier och företag att implementera CE. 

Geng m.fl. (2008) tar upp att industrierna ses som en nyckel för en lyckad 

implementering. Respondenterna trycker även på vikten att företagen själva förstår 

fördelarna med att implementera CE. Anledningen till att industrierna ses som viktigast 

för implementeringen av CE, är att det är de som tillverkar produkterna vi använder. “I 

grunden är det industrin för det är de som tillverkar produkterna som vi använder [...] om 

man bygger det rätt så är det billigare och det blir vinst för alla” (R2). Respondenterna 

nämner industriell symbios som en viktig del i industriernas arbetssätt. ”Företagen måste 

börja tänka på ett annat sätt. Använda sig av sina råvaror på ett annat sätt och 
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restprodukterna kanske hitta någonstans där de kan återvinnas eller ännu bättre användas 

som en insatsprodukt” (V1).   

 

Respondenterna nämner att det inte finns så stor tillverkningsindustri i Sverige och 

därmed finns inte samma möjlighet att påverka stort genom att införa CE i Sverige. 

 

Vi kan göra cirkulärt på ReTuna, det är ju inte cirkulärt i hela begreppet 

det är ett steg, produkterna som finns där är ju inte tillverkade cirkulärt. 

Det är föst när de produkterna som är där är schysst producerade, inte av 

barn och massa kemikalier det är då vi kan börja snacka cirkulärt, textil 

och skor och allt det vi köper. Men det är svårt. Den industrin har inte ens 

Sverige, så det är ju verkstadsindustrin om det ska ske i Sverige. (E1) 

 

Angående vilken roll och ansvar kommunerna själv har för att införa cirkulära arbetssätt 

och dess funktion för kommunens övriga aktörer skiljde respondenternas svar lite åt. E2 

pratar om att kommunen kan fungera som en inspiratör och ögonöppnare för näringsliv 

i trakten, kommunen kan nätverka och skapa möten och kontakter. Respondenterna 

nämner att det finns problematik i att en kommun går ut i näringslivet och styr, att det 

inte fungerar så. Men att kommunerna snarare kan fungera som stöd för att öka 

näringslivets medvetenhet kring CE. I Ronneby talar man om att kommunen och Cefur är 

med och stöttar och hjälper näringslivet och företagen för att de skall anamma cirkulära 

affärsmodeller. 

 

Vi vill ha med näringslivet med för att stärka näringslivet men kommunen 

kan ju inte gå och säga hur näringslivet ska göra affärer [...] Det vi kan 

säga är att det här är ett nytt intressant koncept, vill ni komma på 

utbildning eller information om detta? Kan vi hjälpa till med något 

nätverksskapande, möten och sådant, den typen av allmänna saker kan vi 

göra. (E2) 

 

Några respondenter belyser även vikten av att kommunen sopar framför egen dörr och 

tittar på vad de själva kan göra inom CE, för att kunna ställa krav på andra. R1 också lyfter 

också att kommunen själv bör göra något inom sin organisation när det kommer till CE 

för att inspirera andra aktörer i samhället. 

 

Vårt beteende har en stor påverkan på näringslivet och hur de reagerar. 

Så om vi börjar köpa cirkulärt, om vi börjar ställa krav på material, på att 

saker ska vara säkra för sin användning och att de ska gå att återvinna [...] 

Det ändrar hela bilden, [...] framförallt så gör det ju att industrin plötsligt 

får ett incitament till att börja innovera kring hur de skulle kunna dra 

nytta av det här. (R1) 

 

Flera respondenter belyser att det behövs mer tryck uppifrån, genom lagar och styrmedel 

som gynnar CE, för att det skall hända mer på kommunnivå. “Det krävs att det kommer 
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mer uppifrån men också att man som kommun kan se vinsterna med att tänka såhär, att 

tänka långsiktigt och inte bara kortsiktigt” (R2). 

 

I Eskilstuna nämns att nästa steg i det cirkulära arbetet för kommunen skulle kunna vara 

att göra en inventering inom kommunens företag för att se om synergier kan finnas. 

”Industriell symbios, där har vi missat massor med saker genom åren, att man upprättar en 

jätteenergikrävande industri som oftast läcker ut massa värme eller restprodukter som 

skulle kunna bli något annat” (E1). 

 

I diskussionen kring vilka delar inom CE som det bör ligga mest fokus på, svarar flera att 

det borde ligga redan på innovation- och designstadiet. De cirkulära tankegångarna måste 

vara med redan från början och att det i nuläget är för stort fokus på att ta hand om det 

avfalls som skapas. Om man tillverkar och bygger med tankar kring att det skall gå att 

återvinna och återanvända så förlänger man materialets livslängd. “Man pratar väldigt 

mycket om hur vi tar hand om avfall som redan finns, medan vi i CTC börjar i hur designar 

vi för att det inte skall bli avfall från början, och det spåret är starkare för företagens 

utveckling och för den ekonomiska utvecklingen” (R1).  

 

R1 lyfter även problematiken kring down cycling. Respondenten menar att det många 

gånger pratas om down cycling som en positiv återvinning, men att det i själva verket inte 

är försvarbart att inom ett cirkulärt system bränna avfall för energiutvinning eller att göra 

asfalt av gamla PVC-mattor. 

 

När vi pratar om återvinning pratar vi inte om energiåtervinning eller 

asfalt, utan vi pratar om up cycling och materialet ska kunna komma in 

tillbaka i samma eller bättre kvalité. Det är alltid grunden, det är många 

som pratar återvinning och tror att om man eldar upp något eller hackar 

upp en PVC-matta till att göra asfalt är det okej. Det är inte okej. (R1) 

 

R1 menar att det är avfallsbolagen som ägnar sig åt den formen av down cycling och 

samtidigt tjänar pengar på det och om man jobbar cirkulärt, exempelvis genom CTC, 

kommer avfallsbolagen inte att behövas i framtiden. ”I framtiden måste vi komma till ett 

läge då de [avfallsbolagen] inte längre behövs” (R1). 

 

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling 

I detta stycke diskuteras kommunernas syn på CE i relation till hållbar utveckling. Om CE 

kan vara ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling och vilken påverkan CE har för de 

tre dimensionerna inom hållbar utveckling tas upp. 

 

Alla respondenter tycker att CE och hållbar utveckling är sammankopplade på något sätt. 

R1 och E1 anser att hållbar utveckling och CE är ganska synonymt med varandra. “Ja, jag 

ser det idag som ganska synonymt” (R1). Kring frågan om respondenterna anser att CE kan 
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fungera som ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling är respondenterna överens 

om att så är fallet. Sauvé m.fl. (2015) menar att CE kan vara ett verktyg för att bryta 

sambandet mellan ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan och bidra till en hållbar 

utveckling i samhället. Flera respondenter anser att CE är ett väldigt omfattande koncept 

och passar in inom en hållbar utveckling och att man kan se hållbar utveckling som den 

stora ramen man utgår ifrån. ”CE är ett begrepp som man kan luta sig mot.  Ett av många. 

Det finns ju så många saker att ta till för att uppnå hållbar utveckling. Men det här är väl en 

av dem” (V2). 

 

E1 betonar här vikten i att CE borde vara ett tankesätt man ständigt har i åtanke gällande 

allt man tar sig för. Hen menar att det är en förutsättning för att nyttjandet av resurser 

skall bli hållbart och för att framtida generationer skall kunna ha samma möjligheter som 

vi. Hen anser att det borde vara en självklarhet att dessa tankesätt genomsyrar samhället. 

Respondenterna lyfter att alla har ett ansvar för en hållbar utveckling i samhället. 

 

Alla har ju ansvar för en hållbar utveckling och det är alla nivåer, globalt, 

EU, nationellt, lokalt och ända ner till en själv, så alla har olika roller i det 

arbetet och det måste klaffa. Man kan inte bara säga att det är individen, 

konsumtionen, att det är bara det som gäller, utan det funkar inte utan att 

staten har rätt incitament och tvärtom. (E2) 

 

På frågan om CE har samma påverkan för alla tre dimensioner inom en hållbar utveckling 

var svaren något varierande. Respondenterna belyser att alla dimensioner är lika viktiga 

för en hållbar utveckling. I Eskilstuna och Växjö nämner man att den sociala dimensionen 

inte fångas upp inom CE i samma utsträckning som de andra två. “Jag har inte tänkt att CE 

har så mycket funderingar och tänk till sociala frågor” (E2). Vilket stämmer överens med 

Sauvé m.fl. (2015) som menar att CE:s påverkan på den sociala dimensionen inte är lika 

tydlig eller definierad som för den ekonomiska och ekologiska dimensionen. Respondent 

E2 tror att begreppet CE kanske kommer att vidgas i framtiden så den sociala 

dimensionen fångas bättre. Men hen belyste också att det fanns flera olika sätt att jobba 

med sociala frågor och att CE kanske inte behöver beröra det. 

 

Jag tror att det inte är fokus på sociala frågor för att man måste fokusera 

på ekonomin, hur tjänar man pengar genom de nya affärsmodellerna? För 

att få företagen intresserade, sen kan man hitta sociala aspekter på det 

men det är inte huvudingången. [...] redan nu att det är många material 

som håller på att försvinna, som blir mer sällsynta, metaller, fosfor, listan 

är lång, det är peak everything så att jag tror det här kommer automatiskt 

på något sätt. (E2) 

 

I Ronneby anser man att CE representerar alla tre dimensionerna av hållbar utveckling i 

samma utsträckning. R2 betonar att helhetssynen, det långsiktiga perspektivet, de 

mätbara målen och den ständiga förbättringen som finns inom CTC bidrar likvärdigt till 

alla dimensioner inom hållbar utveckling. “Vi jobbar ju med cradle to cradle, och cradle to 
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cradle har alla de här delarna” (R2). R1 menar också att det finns ett systemtänk inom CE 

som fångar upp alla tre dimensioner. Hen pratar om ett besök vid en CTC-fabrik i Holland 

där alla delar inom hållbar utveckling fanns representerade. Arbetsmiljön, hänsyn mot de 

som jobbade där, hänsyn mot den fysiska miljön och naturen och att det producerade 

varor hållbart. “Där kommer CE med ett systemtänk, ett helhetstänk där alla tre aspekterna 

är med. Den cirkulära ekonomin funkar inte om alla tre inte är med och det här som jag 

känner är styrkan och som gjorde att vi valde att gå vidare på den här vägen” (R1).  

 

E1 pratar om en växling från att producera saker som är mindre bra till sådant som är bra 

i relation till hållbar utveckling och detta går att göra inom CE. ”Vi kan inte hålla på [...] att 

göra saker som är mindre bra för miljön hela tiden [...] vi måste göra saker som är bra för 

miljö och det ska vara där från början. Vi kan inte få en tesked arsenik istället för två, det 

funkar inte i längden tillslut är du ändå arsenikförgiftad” (E1).  
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Diskussion 

Här nedan diskuteras vårt resultat i relation till tidigare forskning och teoretiskt 

perspektiv.  

 

Ekonomi och politik  

I detta stycke diskuteras kommunernas syn på vilken betydelse ekonomi och politik har 

för implementeringen av ett arbete med CE och hur det ställer sig i relation till en 

ekologisk modernisering.  

Det som ses som den främsta drivkraften för kommunerna att implementera cirkulära 

arbetssätt är de ekonomiska vinsterna. Att det finns ekonomiska vinster genom att 

anamma CE är något som både Bonciu (2014) och Ellen MacArthur Foundation menar 

(Lieder & Rashid, 2016). Respondenterna talar också om ekonomiska fördelar såsom 

stärkt konkurrenskraft och marknadsvärde, vilket även Ghisellini m.fl. (2016) menar 

föreligger en implementering av CE. Respondenterna talar även om att kommunerna blir 

mer attraktiva, att det lockar till sig fler invånare och företag som vill satsa och investera 

i kommunerna och att det skapas fler arbetstillfällen, vilket också kan ses som 

ekonomiska aspekter. För att bli mer attraktiva marknadsför sig kommunerna genom en 

grön profil, vilket varit en av de starkaste drivkrafterna till att Ronneby börjat arbeta med 

CTC. Att ha en grön profil kan ses som något man gör för miljöns skull, men det kan också 

ses som något man gör för ekonomisk vinning. Den ekonomiska tillväxten ses som central 

även inom en ekologisk modernisering (Hajer, 1995). 

Centralt för respondenterna är att de talar om en önskan och möjlighet till ekonomisk 

tillväxt baserad på innovation och miljövänlig teknik. Möjligheten att tjäna pengar på att 

vara miljösmart ses som positivt av respondenterna och de ser att CE och CTC kan vara 

ett verktyg för att uppnå detta. Detta kan ses som en liknelse till en ekologisk 

modernisering, där ekonomisk tillväxt är centralt och det är miljöhänsynen som driver 

den. Inom en ekologisk modernisering är uppfattningen att hållbar utveckling är förenlig 

med ekonomisk tillväxt (Hajer, 1995), vilket är en uppfattning som respondenterna delar. 

Något som skiljer kommunerna åt är deras åsikter kring en delande ekonomi. Några lyfter 

en delande ekonomi som något positivt för CE och samhället, medan det finns åsikter om 

att den inte får ta för stor plats, eftersom den ekonomiska tillväxten inte gynnas av en 

delande ekonomi. I och med detta kan man se en tydligare tendens till ekologisk 

modernisering inom vissa av kommunerna, i och med att en ekonomisk tillväxt 

fortfarande är central för samhällets utveckling inom diskursen (Hajer, 1995). 

Ytterligare en central drivkraft har varit eniga politiker inom kommunerna, i frågan om 

CE. I Ronneby har man genom byggprojekt enligt CTC, visat tydligt på att kommunen 

tjänar pengar på att anamma sådant systemtänk. Detta har bidragit till en tydlig 
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förankring hos kommunens politiker. Respondenterna tror även att beslut inom EU kan 

ha stor påverkan för svenska kommuners arbete med CE, speciellt när EU har ekonomiska 

stöd bakom. Det beslut som nyligen antagits om ett CE-paket inom EU (European 

Commission, 2016), tror respondenterna kan verka för att fler svenska kommuner börjar 

intressera sig för CE. Detta skulle kunna tolkas som att kommunerna förlitar sig till stor 

del på styrning uppifrån, medan kommunerna själva skulle kunna påverka exempelvis på 

regeringsnivå, i en form av bottom up-strategi.  

Politiska beslut, på EU-nivå och regeringsnivå gällande implementering av CE kan ses som 

en top down-strategi och implementeringen av CE i Kina har främst skett genom politiska 

beslut och lagstiftning (Geng m.fl., 2008). Respondenterna nämner att det funnits 

engagerade tjänstemän och eldsjälar inom kommunerna, som har fungerat som 

drivkrafter för CE och påverkat politiker. Detta skulle kunna ses som en slags bottom up-

strategi, att eldsjälar förankrar frågan hos politiker. Lieder och Rashid (2016) och 

Mathews & Tan (2011) lyfter att båda dessa strategier är nödvändiga för en lyckad 

implementering av CE. Enligt Hajer (1995) skall miljöhänsynen förankras i alla samhällets 

instanser vilket kan ses som att den politiska diskursen drivs av denna hänsyn. I Ronneby 

är implementeringen av CTC lyckad och det är väl förankrat hos alla partier, vilket kan ses 

som att CTC är det som delvis driver den politiska diskursen i Ronneby. 

Samhällsförändring 

Det främsta hindret som nämns av respondenterna för en implementering av CE är den 

linjära ekonomin som samhället är uppbyggt på, vilket även Lieder och Rashid (2016) 

menar är den största barriären för en implementering av CE. Det kan ses som en 

motsättning till Hajers (1995) teori om att miljöhänsynen som skall driva den ekonomiska 

tillväxten är möjlig att förankra på det linjära systemet och inga större 

samhällsförändringar krävs för att detta skall uppnås. Respondenterna nämner också att 

det finns lagar och skatteregler som direkt motverkar cirkulära system, vilket också 

European Commission (2014) framhåller som problematiskt. Respondenterna talar om 

att det för tillfället är för billigt att bryta nya naturresurser istället för att återanvända 

material, vilket skulle kunna ses som den effekt som befintliga lagar och skatteregler ger 

som motverkar cirkulära modeller.  

Flera av respondenterna pratar om att ett pris bör sättas på miljön, att det skall kosta att 

förorena den. Miljöskatter och avgifter är något som implementerats i delar av Kina och 

fungerat som en drivkraft för cirkulära modeller (Geng m.fl., 2008). Detta kan ses som en 

likhet till de ekonomiska och informativa styrmedel, som enligt ekologisk modernism 

skall införas för att hantera olika miljöproblem (Hajer, 1995). I dagens samhälle har det 

införts avgifter på miljön såsom skatter på fossila bränslen och utsläppsavgifter. Även då 

dessa ekonomiska styrmedel finns så fortsätter man utarma jordens resurser, vilket kan 

ses som att det inte är tillräckligt med dessa incitament för att stoppa miljöförstöring. Men 

i en kombination med en förankrad miljöhänsyn i hela samhället, som finns inom en 

ekologisk modernisering, kanske dessa kan ge bättre effekt. Hur skulle en förankring av 
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en miljöhänsyn kunna yttra sig i det linjära samhället? En möjlighet kan vara att den 

miljöhänsyn som finns inom ekologisk modernisering, har positiva effekter för CE och 

driver på cirkulära modeller. Men att det då inte nödvändigtvis kan kallas för en cirkulär 

ekonomi.   

Några respondenter pratar om att de som kommun inte kan gå och styra i näringslivet. Att 

låta marknaden sköta sig själv har hittills inte varit ett lyckat koncept. Det är de kortsiktiga 

vinsterna som styr marknaden och ett långsiktigt perspektiv saknas, vilket behövs för att 

miljön inte skall drabbas. Inom en ekologisk modernisering hanterar och förebygger 

marknaden själv miljöproblemen (Hajer, 1995). Det skulle man kunna se som 

problematiskt då det hittills är de kortsiktiga ekonomiska vinsterna som driver 

marknaden. 

Den mänskliga faktorn 

Flera respondenter talar om att CE är något som bör vara förankrat hos allmänheten för 

att få större genomslag. Ghisellini m.fl. (2016) och Liu m.fl. (2009) menar att 

konsumenten bör delta aktivt i en omställning mot cirkulära modeller. Liu m.fl. (2009) 

menar att staten behöver ta ett större ansvar för att främja medvetenheten om hållbar 

konsumtion.  Dock lyfter kommunerna att de själva inte kommunicerar CE till invånarna 

i någon större utsträckning, förutom i Ronneby. Där kommunicerar de ut CTC till invånare 

bland annat genom att införa det i för- och grundskolan, vilket de andra kommunerna 

nämner som önskvärt. Att förankra miljöhänsyn från tidig ålder är betydelsefullt eftersom 

det är kommande generationer som senare ansvarar för miljön (Collado m.fl., 2015). Att 

förankra en miljöhänsyn i tidig ålder kan ses som väsentligt för att uppnå en hållbar 

utveckling och det är något som staten kan ta mer ansvar för, genom att exempelvis föra 

in mer i grundskoleutbildningen. Vilket lyfts inom en ekologisk modernisering, där 

informativa styrmedel är viktiga för miljöskyddet (Hajer, 1995). 

 

Samtliga respondenter tror att någon form av beteendeförändring är nödvändig, en 

förändring kan vara att köpa återbrukat. van Weelden m.fl. (2016) menar att många 

konsumenter har en negativ inställning gentemot återbrukat och överväger inte att ändra 

sitt beteende. Detta beror på en bristande medvetenhet och en bättre kommunikation av 

vilka fördelar som finns med att köpa återbrukat kan gynna en sådan beteendeförändring. 

Enligt Sachdeva m.fl. (2015) skulle en så kallad grön konsumtion, bli mer förankrad i 

samhället om det inte sågs som en avvikande norm. Informativa styrmedel skulle kunna 

bidra till en ökad medvetenhet och ge konsumenten incitament till att konsumera mer 

hållbart, genom exempelvis delande ekonomi eller att hyra produkter och funktioner och 

samtidigt ställa krav på marknaden. En förankring av CE i dagens samhälle skulle kunna 

liknas vid den förankrade miljöhänsynen som driver den ekonomiska tillväxten inom en 

ekologisk modernisering. 
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En god kommunikation av CE är nödvändig, vilket kommunerna inte har, för att 

konsumenten skall kunna delta aktivt och ställa krav på marknaden. För att något skall bli 

norm i samhället kan man tänka sig att det krävs en förankring och medvetenhet, vilket 

kan vara svårt att uppnå utan en bra kommunikation. Enligt Hajer (1995) är ett av de 

största hindren för ett bättre miljöskydd problematiken kring det kollektiva handlandet. 

Det skulle inte vara problematiskt att förankra en miljöhänsyn så länge varje individ, 

företag och land skulle delta. Men hur kan man delta i något utan att vara medveten om 

det? En viss förankring hos allmänheten kommer därför att krävas för att det ska bli norm. 

Några respondenter anser att det möjligen inte är nödvändigt att förankra CE hos 

allmänheten, vilket kan ses som motsägelsefullt gällande ovanstående påståenden.  

 

Gällande en delande ekonomi skiljde sig åsikterna bland respondenterna. Det finns 

åsikter om att en delande ekonomi inte fick ta för stor plats för att detta i sin tur inte 

gynnar den ekonomiska tillväxten på samma sätt som den traditionella konsumtionen. 

Respondenterna nämner beteendeförändringen att man säger upp sin äganderätt till 

produkten. Enligt Ghisellini m.fl. (2016) är ägande kärnan i den traditionella 

konsumtionen, vilket gör en sådan beteendeförändring till den potentiellt största 

barriären. Det kan ses som en mindre förändring i sig, men för vissa kan det vara en 

väldigt stor förändring. Idag lyssnar fler på musik online, istället för att köpa skivor, vilket 

kan ses som en sådan förändring. Detta visar att det inte är omöjligt att en sådan 

beteendeförändring kan äga rum, men det kan vara svårt då status ofta mäts genom 

materialism i dagens samhälle. Genom en delande konsumtion kan konsumtionen 

fortsätta som vanligt men att det går åt mindre resurser.  

 

Några respondenter menar att man inom CE inte behöver förändra sin levnadsstandard 

nämnvärt, men för vissa människor kanske det är en försämring i levnadsstandard att inte 

längre äga sin egna prylar.  Konsumtionen kan fortsätta att vara konstant, den 

förändringen som görs är kopplad till vad som konsumeras, snarare än kvantiteten. Detta 

kan ses både inom CE och ekologisk modernisering, genom att handla funktioner eller 

tjänster (Ghisellini m.fl., 2016; Jänicke, 2015). Respondenterna tar upp att människor inte 

ska behöva göra avkall på livskvalitén, i det uttalandet tolkar vi att livskvalitet är den 

livsstil som vi har i väst, som ofta ses som norm. Hayward (1994) menar att vi i väst har 

utvecklat en syn på livskvalité som är synonymt med god ekonomi och materialism, vilket 

våra respondenter menar är en trend som är svår att bryta och kanske inte är nödvändig 

att bryta. Vi uppfattar att respondenterna menar att CE kan vara ett verktyg för att göra 

denna livsstil hållbar. Som samhället ser ut idag blir människan formad på ett visst sätt. 

Så har det alltid varit och formen har ändrats genom människans tid på jorden. Hur lång 

tid tar en förändring och kan vi medvetet ändra på den? Respondenterna pratar om att 

man helt måste ändra tankesätt, från detta linjära och resursslösande sätt vi har idag. En 

ekologisk modernisering, som vi har sett i kommunerna, kan möjligtvis vara början till att 

stöpa mänskligheten till att handla på ett miljövänligt sätt. 
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Teknik som lösning 

Alla kommuner trycker på att det främsta ansvaret för att implementera cirkulära 

modeller ligger hos industrin. Att industrin är en viktig del inom CE är något som Geng 

m.fl. (2008), Ghisellini m.fl. (2016), och Lieder och Rashid (2016) framhåller. Några 

respondenter framhåller en problematik med att Sverige inte har så mycket 

tillverkningsindustri, vilket gör det svårt att få in CE från grunden. Detta kan liknas till den 

ekologiska moderniseringen där teknik och en grön utveckling av industrin ses som en 

förutsättning som skall gynna den ekonomiska tillväxten och samtidigt förbättra miljön 

(Jänicke, 2015). Respondenterna menar att det redan i första steget, det vill säga design 

och innovation, skall fokuseras på avfallsförebyggande, vilket även Lieder och Rashid 

(2016) menar. 

 

Respondenternas inställning till teknik passar inom ramen för ekologisk modernisering 

där teknik ses som en möjlig lösning för miljöproblemen. Detta ser vi som mer 

applicerbart på de industrialiserade länderna som har bättre ekonomiska incitament till 

teknik och forskning. Dessa förutsättningar finns inte alltid i utvecklingsländer och gör att 

de hamnar på efterkälken, vilket har en negativ påverkan för hållbar utveckling. Langhelle 

(2000) menar att ekologisk modernism fokuserar mest på näringslivet och behovet inom 

industrialiserade länder. Detta kan leda till ännu större klyftor och orättvisor mellan 

utvecklingsländer och redan industrialiserade länder. 

Hos respondenterna finns åsikter om att kommunen kan fungera genom att ha en 

stöttande funktion gentemot näringslivets övergång till CE. En övergång för näringslivet 

inom kommunerna mot CE, skulle främst kanske yttra sig genom att de i sin tur ställer 

krav på marknaden och industrierna. Om näringslivet skulle efterfråga produkter och 

varor som är tillverkade cirkulärt, skulle det kunna bidra till att en omställning mot CE 

inom industrin snabbare möjliggörs. Respondenterna anser att industrin har störst 

ansvar att implementera CE. En ökad efterfrågan kan underlätta för industrins övergång 

och man kan se det som att fler har ansvaret för att samhället skall bli mer cirkulärt. Att 

kommunerna ser sig själv som en möjlig inspiratör med en stöttande funktion mot 

näringslivet skulle kunna liknas med den ekologiska moderniseringen, där staten har en 

stöttande roll gentemot marknaden och skall underlätta för marknaden att hantera 

miljöproblem (Hajer, 1995). Fast är stöttning i sig tillräckligt för att förändra och få 

företagen att titta på cirkulära modeller. Flera respondenter talar om möjligheter till att 

lagstadga kring ett införande av CE. En kombination av dessa kanske är det mest effektiva 

för en övergång till CE. 

Hållbarhet inom en cirkulär ekonomi 

Respondenters uppfattning är att CE är förenligt med hållbar utveckling och att alla i 

samhället har ett ansvar för en sådan. Vi ser deras syn på C E som en möjlig motsvarighet 

till den miljöhänsyn som man pratar om inom en ekologisk modernisering. I kommunerna 

ser vi åsikter och perspektiv som speglar att en ekonomisk tillväxt är möjlig, och även 
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önskvärd, inom ramen för en hållbar utveckling. Den ekonomiska tillväxten ska vara 

baserad på innovation och miljösmarta lösningar. Detta synsätt är centralt även inom 

ekologisk modernisering där miljöhänsynen driver diskursen (Hajer, 1995).  

 

Majoriteten av alla respondenter anser att CE kan vara ett verktyg för att uppnå en hållbar 

utveckling och flera ser det som synonymt med begreppet. Respondenterna tycker att CE 

fångar upp alla dimensioner av hållbar utveckling om än olika mycket. Sauvé m.fl. (2015) 

menar att den sociala dimensionen inte är lika tydlig som den ekonomiska eller 

ekologiska dimensionen av en hållbar utveckling inom CE. I Ronneby, där man jobbar med 

CTC, anser man att CE innefattar ett systemtänkt där alla dimensioner av hållbar 

utveckling representeras. Medan det finns andra uppfattningar om att den sociala 

dimensionen inte är representerad till lika stor utsträckning inom CE.  

 

Att de i Ronneby anser att CE fångar upp alla dimensioner inom hållbar utveckling skulle 

kunna bero på att de jobbar aktivt med CTC, till skillnad mot de andra kommunerna. När 

man tillverkar något utan exempelvis farliga ämnen och kemikalier, vilket man gör inom 

CTC (McDonough & Braungart, 2002), påverkas den sociala dimensionen genom 

arbetsmiljö och hälsa. Sauvé m.fl. (2015) menar att CE implementerat på mikronivå har 

en positiv påverkan för hållbar utveckling, vilket man skulle kunna dra en parallell till att 

man i Ronneby lyfter CTC implementerat på industrin, som något som fångar upp alla 

dimensioner inom hållbar utveckling.  

 

Några respondenter nämner att CE kanske inte är ett fullgott verktyg för att jobba med 

sociala frågor, då CE kanske inte fångar upp sociala förutsättningar, exempelvis löner, 

arbetstider och barnarbete. Om CE skall vara något som implementeras i samhället bör 

kanske begreppet breddas, för att bättre fånga upp den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling. 

 

Langhelle (2000) menar att man inom diskursen ekologisk modernisering bortser från 

globala problem såsom klimatfrågan och rättvisepolitik, vilket kan ses som att den sociala 

dimensionen inte heller gynnas i lika stor utsträckning inom en ekologisk modernisering. 

Inom både CE och ekologisk modernisering kan man se tendenser att man utgår ifrån 

människans behov och ser fortfarande naturen som en resurs och inte att naturen i sig 

har ett egenvärde. I både CE och ekologisk modernism förlitar man sig på att teknik och 

innovation skall lösa de miljöproblemen som finns (Hajer, 1995), när man kan se det som 

att det är teknik och innovation som skapat många av dagens miljöproblem. Beror CE:s 

aktualisering inom EU och världen att det är tilltalande därför att det fortfarande innebär 

att den ekonomiska tillväxten står i centrum? CE kanske är tilltalande för världens 

politiker just för att det innebär en fortsatt ekonomisk tillväxt och eventuellt inget avkall 

på den levnadsstandarden vi har i väst. Langhelle (2000) menar att detta synsätt innebär 

att människan kan fortsätta manipulera naturen för att tillgodose sina behov utan någon 

större samhällsförändring. Vilket i sin tur skulle kunna ses som att man inom en ekologisk 
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modernisering och eventuellt genom en implementering av CE upprätthåller det 

ohållbara. 

 

Naturen till vårt förfogande 

En gemensam nämnare som vi ser genom vår empiri är att respondenterna ser på naturen 

som en resurs och att man ska sätta ett pris på naturen, exempelvis genom 

föroreningsavgifter och miljöskatter. Respondenterna tar upp att resursslöseri är en 

drivkraft för att implementera CE. Detta kan man tolka som att man ser naturen som en 

resurs, naturen i sig självt har inget egenvärde, det är alltså utifrån människans perspektiv 

som vi ska ta till vara på resurserna. Man kan då uttrycka att människan endast genom ett 

själviskt perspektiv vill förhindra miljöförstörelse. Detta skulle kunna leda till ett selektivt 

urval till vilken miljö som skall skyddas, och då kommer vi till frågan vad vi sätter högst 

respektive lägst värde på. Brundtlandsrapporten Our common future (1987) menar att 

naturen inte går att styra och att det är enklare att förändra människor. Kan vi då styra 

naturen med vår teknik för att lösa miljöproblemen? Ur en etisk synvinkel kanske vi inte 

borde eller har rätt att hantera naturen hur som helst. Detta synsätt på naturen som 

resurs kan vi se inom både en cirkulär ekonomi och en ekologisk modernisering. Vilket 

kan ses som destruktivt då Hayward (1994) skriver så kan man se det som att vi är en del 

av naturen och om vi skadar naturen så skadar vi oss själva.  
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Slutsatser 

Cirkulär ekonomi är en relativt ny fråga inom kommunerna men samtliga ser det som 

något positivt för kommunernas utveckling. Förankringen och arbetes omfattning 

varierar inom kommunerna. Starka drivkrafter för att implementera CE inom 

kommunerna är ekonomisk vinning och politisk enighet och vilja. De hinder som anses 

störst är det linjära systemet med lagar och regler som är utformade efter detta tankesätt 

som många gånger motsätter sig CE. Kommunernas kommunikation av CE anser flera av 

respondenterna är något som har stor förbättringspotential och att CE är något som bör 

förankras i samhället i större utsträckning. Beteendeförändring anses krävas gällande 

synen på ägande. Kommunerna ser sig själva som en möjlig inspiratör och att de genom 

en stöttande funktion kan hjälpa näringsliv och företag att få upp ögonen för CE. 

Respondenterna anser att industrin främst bör ansvara för att implementera CE och fokus 

bör ligga på att jobba avfallsförebyggande. Uppfattningen om att CE kan vara ett verktyg 

för att uppnå en hållbar utveckling finns, men några anser att den sociala dimensionen 

inte representeras till lika stor utsträckning. Avslutningsvis kan man se att det finns 

tydliga spår av en ekologisk modernisering inom kommunerna. 

 

  



- 37 - 

Referenser 

Andrews, D. (2015), “The circular economy, design thinking and education for 

sustainability”, Local Economy, vol. 30, no. 3, pp. 305-315. 

 

Avfall Sverige (2015), Goda exempel på avfallsförebyggande. Rapport 2015:03. ISSN: 

1103-4092. 

 

Barriball, A. & While, L. (1994), “Collecting data using a semi-structured interview: a 

discussion paper”. Journal of Advanced Nursing. Volume 19, Issue 2, pages 328–335. 

 

Bryman, A. (1997), Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2007), Business research methods, Oxford University Press, New 

York. 

 

Bryman, A. (2011), Samhällsvetenskapliga metoder, Liber AB, Malmö. 

 

Buttel, F.H. (2000), "Ecological modernization as social theory", Geoforum, vol. 31, pp. 57-
65. 
 

Clarke, V.,  & Braun, V. (2013), “Teaching thematic analysis:  Overcoming challenges and 

developing strategies for effective learning”. The Psychologist, 26 (2). pp. 120-123. 

 

Collado, S., Evans G.W., Corraliza J.A & Sorrel, M.A (2015), “The role played by age on 

children´s pro-ecological behaviors: An exploratory analysis”. Journal of Environmental 

Psychology, vol. 44, pp. 85-94. 

 

Dalen, M. (2015), Intervju som metod. 2., utök. uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

European Commission (2014), Scoping study to identify potential circular economy 

actions, priority sectors, material flows and value chains. Final report. August 2014. 

 

Geng, Y., Zhu, Q., Doberstein, B. & Fujita, T. (2009), “Implementing China’s circular 

economy concept at the regional level: A review of progress in Dalian, China”, Waste 

Management, vol. 29, no. 2, pp. 996-1002. 

 

Genovese, A., Acquaye, A.A., Figueroa, A. & Koh, S.C.L. (2015), "Sustainable supply chain 

management and the transition towards a circular economy: Evidence and some 

applications", Omega. 

 



- 38 - 

Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S. (2016), "A review on circular economy: the expected 

transition to a balanced interplay of environmental and economic systems", Journal of 

Cleaner Production, vol. 114, no. -, pp. 11-32. 

 

Gullstrand Edbring, E, Lehner, M, & Mont, O. (2015), “Exploring consumer attitudes to 

alternative models of consumption: motivations and barrier”, Journal Of Cleaner 

Production, ScienceDirec. 

 

 

Golafshani, N. (2003), “Understanding Reliability and Validity in Qualitative Researc”, The 

Qualitative Report, vol. 8, December, pp. 597- 607. 

 

Hajer, M.A. (1995), The politics of environmental discourse: ecological modernization and 

the policy process, Oxford : Clarendon, 1995. 

 

Hajer, M.A (1996), Ecological modernisation as a cultural politics. Publicerad  i Risk, 

environment and modernity : towards a new ecology, London : Sage, 1996. Edited by: 

Lash, S., Szerszynski, B. & Wynne, B. 1995. 

 

Hayward, T (1994) Ecological Thought: An Introduction, Cambridge: Polity Press. 

 

Hermerén, G. (2011), God forskningssed, Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. 
 

Jamison, A. & Jamison Gromark, E. (2003), Miljö som politik, Lund: Studentlitteratur, 2003. 

 

Johnson, E., Morehouse, H., Dalby, S., Lehman, J., Nelson, S., Rovan, R., Wakefield, S. &  

Yusoff, K. (2014), "After the Anthropocene: Politics and geographic inquiry for a new 

epoch", Progress in Human Geography, vol. 38, no. 3, pp. 439-456. 

 

Jänicke, M. & Forschungsstelle für Umweltpolitik (FFU), Freie Universität Berlin (2015), 

Ecological modernization ; innovation and diffusion of policy and technology, Freie 

Universität Berlin Universitätsbibliothek, Garystr. 39, 14195 Berlin, Germany, Europe. 
 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014), Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 

Studentlitteratur, 2014; 3. rev.] uppl. 
 

Langhelle, Oluf (2000), “Why Ecological Modernization and Sustainable Development 

Should Not Be Conflated”, Journal of Environmental Policy & Planning, 2:4  pp. 303-322. 

 

Lantz, A. (2013), Intervjumetodik, 3. [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 



- 39 - 

Lee, J., Pedersen, A.B. & Thomsen, M. (2014), "Are the resource strategies for sustainable 

development sustainable? Downside of a zero waste society with circular resource flows", 

Environmental Technology & Innovation, vol. 1–2, pp. 46-54. 

 

Lieder, M. & Rashid, A. (2016), "Towards circular economy implementation: a 

comprehensive review in context of manufacturing industry", Journal of Cleaner 

Production, vol. 115, pp. 36-51. 

 

Liu, Q., Li, H., Zuo, X., Zhang, F. & Vang, L. (2009), “A survey and analysis on public 

awareness and performance for promoting circular economy in China: A case study from 

Tianjin”. Journal of Cleaner Production, 17, pp. 265-270. 

 

Mathews, J.A.(.1.). & Tan, H.(.2.). (2011), "Progress toward a circular economy in China: 

The drivers (and inhibitors) of eco-industrial initiative", Journal of Industrial Ecology, vol. 

15, no. 3, pp. 435-457.  

 

Meadows, D.H., Randers, J. & Meadows, D.L. (2005), Limits to growth: the 30-year update, 

London: Earthscan, 2005; New ed.]. 

 

McDonough, W & Braungart, M. (2002), Cradle to cradle: remaking the way make things, 

New York: North Point Press, 2002; 1. Ed. 

 

Mignaqui, V. (2014), "Sustainable Development as a Goal: Social, Environmental and 

Economic Dimensions", International Journal of Social Quality, vol. 4, no. 1, pp. 57-77. 

 

Murray, A.(.1.)., Skene, K.(.2.). & Haynes, K.(.3.). (2015), "The Circular Economy: An 

Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context", Journal 

of Business Ethics, , pp. 12p. 

 

Naturvårdsverket (2015), Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt 

samhälle, Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017. RAPPORT 6654. ISBN 

978-91-620-6654-3. 

 

Our common future, (1987), World Commission of Environment and development. Oxford: 

Oxford Univ. Press, 1987. 

 

Sachdeva, S., Jordan, J. & Mazar, N. (2015), "Green consumerism: moral motivations to a 

sustainable future", Current Opinion in Psychology, vol. 6, pp. 60-65. 

 

Sauvé, S., Bernard, S. & Sloan, P. (2015), "Environmental sciences, sustainable 

development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research", 

Environmental Development. 

 



- 40 - 

Svensson, S. (2010), Växjö- “Europas grönaste stad”; En undersökning av motiveringarna 

bakom en “grön” kommuns miljösatsningar, Linnéuniveristetet. 

 

Toxopeus, M.E., de Koeijer, B.L.A. & Meij, A.G.G.H. (2015), "Cradle to Cradle: Effective 

Vision vs. Efficient Practice?" Procedia CIRP, vol. 29, pp. 384-389. 

 

Vetenskapsrådet (2002), Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning in, CODEX. 

 

van Weelden, E., Mugge, R. & Bakker, C. (2016), "Paving the way towards circular 

consumption: exploring consumer acceptance of refurbished mobile phones in the Dutch 

market", Journal of Cleaner Production, vol. 113, pp. 743-754. 

 

Sykes, A. (2014), Växjö bygger återbruksby, Landets Fria Tidning, 2014-12-11. 

 

Trost, J. (1993), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Palm, D., Fredén, J., Jensen, C & Ljunggren Söderman, M (2012), Avfallsförebyggande i 

praktiken. IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapport B2052. 

 

Internetreferenser 

Ellen MacArthur Foundation (2015), http://www.ellenmacarthurfoundation.org/about 

[hämtad 2016-03-09] 

 

European Commission (2016), http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy/index_en.htm 

[hämtad 2016-04-07] 

 

Eskilstuna kommun, (2016), http://www.eskilstuna.se/sv/Senaste-nytt/Eskilstuna-

satsar-pa-att-bli-arets-klimatstad/   

[hämtad 2016-03-09] 

 

ReTuna UÅ, http://www.retuna.se/ 

[hämtad 2016-03-09] 

 

Ronneby (2012), http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-

cradle-i-ronneby/ 

[hämtad 2016-03-09] 

 

SCB (2016), (befolkningsmängd Eskilstuna, Växjö & Ronneby). 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-

och-riket/399347/ 

http://www.ellenmacarthurfoundation.org/about
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://www.eskilstuna.se/sv/Senaste-nytt/Eskilstuna-satsar-pa-att-bli-arets-klimatstad/
http://www.eskilstuna.se/sv/Senaste-nytt/Eskilstuna-satsar-pa-att-bli-arets-klimatstad/
http://www.retuna.se/
http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-cradle-i-ronneby/
http://www.ronneby.se/sv/sidowebbplatser/cefur/c2c/cradle-to-cradle-i-ronneby/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/399347/


- 41 - 

[hämtad 2016-03-09] 

 

  



- 42 - 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

Vad är din roll i kommunen och vilka områden jobbar du främst med? 
 

Vad har du för bakgrund? 

 
Vad är CE för dig? När kom du i kontakt med det första gången? 

 

Implementering 
Berätta om kommunens arbete med CE?  

 När lyftes frågan första gången i kommunen? 

  
Anser du att CE är ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling?  

 Om ja; på vilket sätt? 

 
Varför tror du att er kommun har börjat arbeta med CE?  

 CE anses mer aktuellt nu, håller du med om detta? Om ja: På vilket vis anser du det 
har yttrat sig? 

 
Vilka drivkrafter eller initiativ anser du har möjliggjort arbete mot en cirkulär ekonomi i 
er kommun? 

 
Vilka hinder har kommunen stött på gällande införandet av CE? Hur har man kommit runt 
dem? 

 
Har kommunen fått stöd i sitt arbete med CE från högre instanser?  

 Om ja; Hur har det yttrat sig? Om nej; Vilket stöd hade varit önskvärt? 

 

Kommunikation  
Hur kommunicerar ni CE till invånare inom kommunen för att de skall bli medvetna?  
 

Vilka beteendeförändringar krävs av dem?  
 Vad har ni fått för reaktioner? 

 
Hur kan man förankra CE som begrepp i samhället?  

 Vad är rimligt att förvänta sig? Är det nödvändigt? 

 
Vad krävs för att CE ska integreras i svenska kommuner? Vilken roll har kommunerna för 
införandet av CE? 

 

Ansvar 
Vilket ansvar bör finnas i samhällets övriga sektorer för att jobba mot CE?  

 Vart ser du att största ansvaret ligger idag? 
 
Hur skulle ansvaret kunna vara fördelat för att CE ska få ett större genomslag i samhället? 
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Vart bör det främsta fokus ligga inom CE? 

 
 

Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling handlar ju om såväl ekonomi, ekologi som sociala aspekter. Vilken roll 
tror du att CE kan spela i denna utveckling? Varför? 
 

 Tror du att CE har samma inverkan på alla tre grundpelare inom hållbar 
utveckling? Om ja eller nej: hur, vad är skillnaden? 

 

Avrunda intervjun och fråga om det är något respondenten vill tillägga. 
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