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Sammanfattning 
 

I takt med att jordens befolkning ökar, samtidigt som jordens resurser minskar och 

konsumentens krav hårdnar, krävs en förändring med en omställning av affärsmodeller för att 

möta dessa typer av utmaningar. Den linjära modellen, tillverka, använda, kassera, som idag 

används kan bara effektiviseras till en viss grad och vi närmar oss den begränsningen. Där 

träder den cirkulära ekonomin in. 
 

Den cirkulära ekonomin syftar till att produkter och samhället skall ingå i det naturliga 

kretsloppet där förnyelsebara resurser används och system designas för fler livscykler. När en 

produkts livscykel nått sin gräns krävs att dess komponenter kan återföras till produktion, 

tekniska näringsämnen, alternativt återgå i biosfären, biologiska näringsämnen, utan att orsaka 

skada för individ och miljö. 
 

Den cirkulära ekonomin har stor potential men idag finns få exempel på företag som tillämpar 

sig av denna modell och det tas sällan konkret upp vilka hinder som behöver övervinnas vid 

implementering. Arbetet syftar därför till att ta reda på vilka hinder företag i den svenska 

tillverkningsindustrin som arbetar mot cirkulär ekonomi, CE, upplevt och möjliga åtgärder för 

att övervinna dessa. 
 

En litteraturstudie har gjorts i syfte att samla kunskap om cirkulär ekonomi och dess hinder, 

för att användas i den fallstudie som gjorts genom intervjuer med akademin och företag. 

Företagen som deltog i studien var Sandvik, Stora Enso, Scania, SCA och Tarkett. 

Akademiker var Mats Zackrisson på Swerea IVF, Farazee Asif och Amir Rashid vid 

institutionen för industriell produktion på KTH.  
 

De hinder som tas upp i litteratur och fallstudie kan sammanfattas till: Lagstiftning, design, 

attityd, brist på information och kunskap samt incitament. Främst återkommande hinder som 

togs upp under intervjuer med företagen och akademin var lagstiftning och attityd. 

Lagstiftningen upplevdes som begränsande och stod i vägen för ökad cirkulär ekonomi - 

avfall måste komma att ses som potentiell råvara. Attityden är också ett hinder som återfinns 

hos bl.a. ledningen i företag, då CE inte ses som prioriterat. 

 

Rapportens resultat visar att forskare tillsammans med företag måste göra en riktad insats mot 

politiker för att informera och kräva en förändring som förenklar arbetet mot CE. 

 

Vidare vilar ett tungt ansvar på forskare och andra personer som aktivt arbetar med CE att 

påvisa konkreta lösningar för en implementering av CE samt de ekonomiska fördelarna som 

finns med modellen, för att på så sätt öka trycket på ledningar för stora företag. 

 

Slutligen framgår ur rapportens litteraturstudie och intervjuer att produkter hos företag inte 

designas för fler livscykler på ett önskvärt sätt, trots att man i övrigt jobbar mot CE. Ofta 

satsas det istället på att göra produkten återvinningsbar, utan att säkerställa att den återvinns. 

 

Trots de hinder som föreligger finns goda förhoppningar och möjligheter för den svenska 

industrin att öka sitt arbete med CE. 
   



 

 

Abstract 
 

As the world population increases, the Earth's resources decreases and consumer demand 

toughens, a change needs to take place, a transformation of business models to meet these 

three types of challenges. The linear business model, make, use, dispose, used today can only 

be improved to a certain degree and we are approached this limitation. This is where the 

circular economy comes in. 
 

The circular economy aims for products and society to be part of the natural cycle where 

renewable resources are used and systems are designed for repetitive lifecycles. When a 

product’s lifecycles has reached its limit, it requires that its components can be returned to 

production, technical nutrients, or returned to the biosphere, biological nutrients, without 

causing harm to individuals and the environment. 
 

The circular economy has great potential, but today there are few cases where companies use 

it in full scale, and seldom is it spoken of what obstacles have to be overthrown for the 

implementation to take place. The work therefore aims to find out what obstacles the 

companies in the Swedish manufacturing industry working towards CE have experienced and 

possible solutions to overcome them. 
 

A literature study was done in order to gather knowledge of circular economy and its barriers, 

to be used in the case study made through interviews with academia and business. Companies 

that participated in the study were Sandvik, Stora Enso, Scania, SCA and Tarkett. Academics 

were, Mats Zackrisson at Swerea IVF, Farazee Asif and Amir Rashid at the Department of 

Industrial Engineering and Management at the Royal Institute of Technology. 
 

The conclusion is that the obstacles raised both in the literature and case study can be 

summarized to, law, design, attitude, lack of information, knowledge and incentives. The 

recurrent obstacles raised during interviews with companies and academia were legislative 

and attitude. The legislation was perceived as limiting and stood in the way of enhanced 

circular economy, waste must be seen as a potential raw material rather than something 

dangerous that needs to be disposed of. Attitudes are also an obstacle that is found in, inter 

alia, management of companies, CE is not seen as a priority. 
 

Academia together with companies must make a targeted effort to influence politicians and 

require a change which simplifies the work towards a circular economy. 
 

Furthermore a heavy responsibility rests upon the academia and the people who are actively 

working with the circular economy to increase pressure on the management of large 

enterprises by demonstrating concrete solutions for the implementation of circular economy 

and demonstrate the economic benefits available with the model. 

 

Finally, products are often not designed by the companies for more lifecycles in a desirable 

way, even though they are working towards CE in other ways, this is based on literature 

review and interviews. Instead its focus are on making the product recyclable, even though 

they cannot ensure that it is recycled. 

 

Despite the barriers, the circular economy has great potential within the Swedish 

manufacturing industry. 
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1. Inledning 
 

Behovet av resurseffektivisering ökar ju högre krav konsumenten har och i takt med att 

jordens befolkning ökar samtidigt som användningen av många råmaterial behöver minska. I 

och med konsumentens intresse för en hållbar miljö i kombination av billiga produkter ökar 

ligger resurseffektivisering i tiden och ett relativt nytt sätt att tänka kring det är Cirkulär 

Ekonomi, CE. 

 

CE syftar till att frångå dagens linjära modell med att tillverka, använda, kassera för att istället 

tillverka produkter som går att uppgradera och reparera till den grad att de inte producerar i 

princip något avfall. Där utslitna och utdaterade komponenter återvinns för att fungera som 

material till nya komponenter. Jorden ses som en sluten krets där energin till industrin måste 

komma från förnyelsebara källor istället för dagens fossila och materialet som används 

antingen kan släppas ut i atmosfären utan påverkan, biologiska näringsämnen, eller 

återvinnas, tekniska näringsämnen. (Ellen MacArthur Foundation, 2013) 

  

Istället för att enbart strama åt den traditionella tillverkningen krävs ett nytt tankesätt. CE ses 

av många som en lösning men som visat vara svår att implementera. Vilka är de existerande 

hindren?  

 

I det här kapitlet återfinns ämnets bakgrund, syftet med arbetet, frågeställning och underfrågor 

samt avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund  

 

År 2012 var de totala avfallen från den svenska tillverkningsindustrin (papper, stål, metall, 

livsmedel, verkstad och övrig industri) 6,2 miljoner ton, exkluderat gruvindustrins utvinning 

(SMED, 2014). Även om det idag arbetas för att minska den miljöpåverkan som uppstår i och 

med det avfall som blir resultatet av den linjära ekonomin är det få företag som övergått till en 

cirkulär modell. Där återvinningen, återanvändningen och återtillverkningen står i fokus för 

att eliminera avfallet och låta använda produkter återinföras i nya livscykler. Det är därför 

viktigt att kunna belysa de hinder och svårigheter som föreligger en implementering av CE 

och ge förslag på hur de kan övervinnas. 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med arbetet är att undersöka samt analysera de hinder och problem som kan 

förekomma när ett tillverkande företag i den svenska tillverkningsindustrin övergår från linjär 

ekonomi till CE och hur dessa kan övervinnas.  

 

Huvudfrågeställningen lyder: Vilka är de huvudsakliga hindren för implementering av 

cirkulär ekonomi inom sektorn tillverkande företag i den svenska tillverkningsindustrin och 

hur kan de övervinnas? 
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Samtidigt som huvudfrågeställningen innefattar rapportens övergripande ändamål behövs det 

underfrågor som preciserar den. De lyder: 

 

 Vad är företagens inställning till CE? 

 Existerar det skillnader mellan de hinder som diskuteras i litteratur och vad företagen 

själva ser som hinder? 

 Vilka incitament måste finnas för att en övergång till CE måste ske?  

 Finns det en generell formel för hur CE ska implementeras? 

1.3 Avgränsningar 
 

Tillverkningsindustrin är ett omfattande område, där många produkttyper ingår. Därför 

kommer detta arbete endast undersöka de generella hinder som finns för en implementering 

av CE. Att undersöka varje bransch och produkttyp kommer inte vara möjligt på grund av den 

begränsade tidsramen för detta arbete. Intervjuer hålls med företag inom olika branscher. 

Slutsatserna som dras från dessa ska kunna appliceras på alla typer av branscher inom den 

tillverkande industrin. Hindren kommer dock exemplifieras i form av företagens specifika 

hinder.  

 

Företagsintervjuerna begränsas till företag som är baserade i Sverige då det finns begränsade 

möjligheter i form av tid och ekonomi att ta sig till företag utanför landets gränser.     

 

1.4 Metod 

 

I denna del beskrivs den metod som har använts för att besvara frågeställningen samt 

underfrågorna. Omfattningen av frågeställningen har gjort att det krävts olika infallsvinklar 

och metoder för att komma fram till en slutsats som svarar för verkligheten.  

 

Det har gjorts en litteraturstudie för att ge en förklarande bild av idén kring CE och som riktar 

in sig på de hinder som existerar och diskuteras i litteraturen. Detta för att tillhandahålla den 

fundamentala teorin som kommer ligga till grund för de antaganden och frågor som ställts till 

företag. 

 

Intervjuer hölls dels med personer inom den akademiska världen som har kunskap inom 

ämnesområdet. De personer som intervjuades var:  

 

 Farazee Asif, doktorand och forskningsingenjör vid institutionen för industriell 

produktion vid KTH. Arbetar inom ämnet CE.  

 

 Amir Rashid, universitetslektor på avdelning för industriell produktion vid KTH. 

Samarbetar med Farazee för att ta fram lösningar på de problem som kan föreligga 

med CE.  

 

 Mats Zackrisson, forskningsingenjör vid forskningsinstitutet Swerea IVF. 

Specialområdet ligger inom Life Cycle Assessment, LCA.    
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Då arbetet syftar till att undersöka de hinder som företag upplever har det gjorts intervjuer 

med nyckelpersoner i företag med kunskap inom detta område. Företag inom den tillverkande 

industrin kontaktades, de företag som hade möjlighet till en intervju var: Sandvik, SCA, Stora 

Enso, Scania och Tarkett. Att dessa företag var intresserade av en intervju hade göra med att 

de i någon form arbetade med CE. Företag som inte arbetade med CE föll naturligt bort. 

Intervjuerna hos företag och akademiker var semistrukturellt utformade, baserade på 

temafrågor som gav de intervjuade personerna möjlighet att förklara deras specifika upplevda 

hinder vid en implementering av CE.   

 

Intervjuerna och litteraturstudien kommer tillsamman analyseras och diskuteras för att sedan 

komma fram till en slutsats över vilka hinder som föreligger samt möjliga åtgärder som kan 

minska svårigheterna med en övergång till CE.  

 

1.5 Terminologi 

 

Nedan definieras de begrepp som inte redan utförligt förklaras i rapporten. 

 

Återanvändning (reuse) - Syftar till att beskriva möjligheten till ett nytt liv för produkter och 

komponenter i en ny applikation eller av en annan slutanvändare. T.ex. kan bilar som använts 

av företag säljas vidare till privatperson efter det att bilen inte uppfyller kraven hos företaget 

men däremot väl för privatpersonen. 

 

Återtillverkning (remanufacturing) - Används i rapporten för att beskriva en produkt eller 

komponent som tagits tillbaka av ett företag efter att den tappat i prestanda eller blivit 

utdaterad, för att sedan uppgraderas. Med uppgraderas menas att delar av produkten eller 

komponenten byts ut för att sedan åter sändas ut på marknaden i nyskick med den senaste 

tekniken. En återtillverkad produkt eller komponent skall motsvara kvalitén hos en ny men 

märkas som återtillverkad för att inte förväxlas med en ny. 

 

Återvinning (recycle) - Används i rapporten för att beskriva en process där produkten eller 

komponenten inte kan repareras eller återtillverkas på ett ekonomiskt och miljömässigt 

lönsamt sätt. Där istället beståndsdelarna tas om hand genom att separeras och sorteras för att 

kunna återgå till produktion som material. 

 

Renovering (renovation) - En renoverad produkt har återställts till sitt ursprungliga tillstånd 

för att återigen kunna fungera normalt, den har inte uppgraderats. 

 

Resurseffektivitet (resource effectivness) - Resurseffektivitet i rapporten syftar till att på 

effektivast möjliga sätt använda de resurser som används av tillverkande företag. 
 

Cirkulär ekonomi (circular economy) - Cirkulär ekonomi är ett koncept som använder 

cirkulerande flöden både för produkter och system. Det för att minska uttaget av ändliga 

resurser och eliminera avfall. En mer utförlig beskrivning ges genomgående i rapporten. 

 

Ovan nämnda definitioner som används i rapporten är en sammanställning av de definitioner 

som litteraturstudiens källor använt sig av, intervjuade personers definitioner samt författarnas 

egna. 
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2. Svensk tillverkningsindustri samt cirkulär ekonomi och dess hinder  
 

Under följande avsnitt beskrivs den teori som denna rapport kommer grunda sig på.  
 

2.1 Sveriges tillverkningsindustri och dess linjära affärsmodell 
 

Den svenska tillverkningsindustrin använder sig generellt av en linjär ekonomisk modell där 

livscykeln för en produkt följer stegen tillverka, använda, kassera. Denna modell används inte 

enbart av den svenska tillverkningsindustrin utan är den modell som används av i stort sett 

alla företag världen över.  

 

Denna modell fick ordentligt genomslag i och med den industriella revolutionen i slutet av 

1700-talet i Storbritannien och nådde Sverige på allvar runt 1850. Från bondesamhället med 

knappa resurser för gemene man gav den industriella revolutionen upphov till en växande 

medelklass som kunde börja konsumera. (Sundin, 2006)  

 

Hade det inte varit för den industriella revolutionen hade vi dock inte som många tror levt i 

symbios med naturen, utan som den kända svenska professorn Hans Rosling sade i 

dokumentären Ingen panik: Folk förr i tiden levde aldrig i ekologisk balans med naturen, de 

dog i ekologisk balans med naturen. (Hillman, 2014) Den globalisering som kunnat äga rum 

mycket tack vare industrialisering och avreglering har lyft västvärlden ur fattigdom och lyfter 

dagligen människor i u-länder ur denna misär. (Norberg, 2014) 

 

När den industriella revolutionen började tog det 50 år för de 200 miljoner människor som var 

involverade att fördubbla sin snittinkomst. Kina och Indien gjorde samma resa fem gånger 

snabbar med 10 gånger fler människor. Man kan med det sättet att räkna säga att 

globaliseringen är 50 gånger större än den industriella revolutionen. (Norberg, 2014) 

 

Hade samma revolution kunnat äga rum med CE? Oavsett svaret på den frågan finns det 

kanske en möjlighet att i rika länder nu satsa på miljön i form av en omställning till CE. Då 

västvärlden byggt upp ett stort välstånd och konsumenter börjar efterfråga hållbarare 

produkter och tjänster. 

 

I och med den linjära ekonomiska modellen där varor sällan återanvänds i produktion i större 

skala och samtidigt produceras med energi från fossila energikällor uppstår mängder av 

oönskade utsläpp. I takt med att levnadsstandarden världen över ökat har både konsumtionen 

per capita och befolkning ökat, se Figur 1. 
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Figur 1 - Världens populationsökning mellan 1750 till 2050(United Nations, 1999) 

 

Det har resulterat i att ofantliga mängder koldioxid släppts ut. Sedan år 1751 har enligt 

Carbon Dioxide Information Analysis Center ungefär 374 miljarder ton släppts ut i 

atmosfären från konsumtionen av fossila bränslen inkluderat cementproduktionen. Hälften av 

detta kommer från mitten på 80-talet och framåt, se Figur 2. Av 216 undersökta länder ligger 

Sverige på 75:e plats vad gäller utsläpp per capita, där 1 är mest utsläpp och 216 minst. 

(Carbon Dioxide Information Analysis Center, 2011a) 

 

 
Figur 2 - Världens koldioxidutsläpp (Carbon Dioxide Information Analysis Center, 2011b) 

Sveriges industrier har stor betydelse för Sveriges ekonomi. Med en allt större global marknad 

ökar konkurrensen inom industrin där nya tekniker presenteras varje år. Andra stora 

utmaningar är hållbarheten i industrin i form av utnyttjandet av ändliga tillgångar, 

förhållningsätt till den globala uppvärmningen och elimineringen av avfall.  
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År 2012 uppmättes de totala avfallen från de svenska tillverkande industrierna (papper, stål, 

metall, livsmedel, verkstad och övrig industri) till 6,2 miljoner ton, exkluderat gruvindustrins 

utvinning, se Tabell 1. Av det totala avfallet i Sverige, exkluderat gruvindustrin, återvanns 47 

% av det icke-farliga avfallet samt 43 % av det farliga avfallet. (SMED, 2014). Här syns det 

tydligt att det finns avfall som behöver minskas och återvinnas för komma närmare ett 

hållbart samhälle.  

 
Tabell 1 - Avfall (tusen ton) i industrin mellan åren 1993 och 2012 (SMED, 2014) 

 
 

År 2015 kom den svenska forskningskoncernen Swerea ut med en rapport, Framtidens 

Industri, där det diskuteras de globala drivkrafter och trender som håller på att förändra den 

nuvarande industrin. En av de drivkrafter som diskuterades var den cirkulära ekonomin. Detta 

eftersom flera av företagsledarna som intervjuats ser hållbarhet som viktigt. Dels för att 

kunder och konsumenter ställer högre krav på miljömässighet men också för att det finns 

politiska drivkrafter i samhället och inom industrin. Det i sin tur ställer högre krav på material 

som ska vara återvinningsbara men också som ska möjliggöra för flera användningsområden. 

(Swerea, 2015) 
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2.2 Den cirkulära ekonomin och dess beståndsdelar 

 

I rapporten Towards the circular economy vol.1 skriven av Ellen McArthur Foundation 

beskrivs konceptet kring CE. CE är en typ av industriell ekonomi som har för avsikt att vara 

reparativ, ha som mål att förlita sig på förnybar energi, minska, spåra samt eliminera alla 

typer av giftiga ämnen samt tillintetgöra alla typer av restprodukter. Fokus ska ligga på att ha 

en optimerad produkt där mjukvaran och hårdvaran kan uppgraderas. Detta innebär en 

noggrann översyn över materialflödena i produktionen. I CE finns det två typer av 

cirkulerande materialflöden. Dels biologiska ämnen som är designade att återgå i biosfären 

samt tekniska ämnen som är designade att cirkulera i hög kvalité utan att återgå till biosfären. 

När det gäller den tekniska cykeln är tanken att ämnena ska antingen återvinnas, 

återanvändas, återmonteras eller underhållas. Dessa två cykler har sin grund i teorierna om 

cradle to cradle, C2C, som beskrivs nedan under kapitlet resurseffektivitet. Om dessa två 

cykler tas i beaktning när det skapas nya produkter är tanken att man designar bort alla typer 

av restprodukter. Båda dessa cykler presenteras i Figur 3. (Ellen MacArthur Foundation, 

2013)   

 

 
 

Figur 3 - Illustration av de två cyklerna som har en central roll i cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2013) 

CE uppfattas som ett nytt sätt att tänka kring en resurseffektiv produktion men konceptet har 

funnits tidigare med andra benämningar. Det är dock först nu som konceptet börjat få fotfäste 

tack vare en ökande miljömedvetenhet hos kunder, företag och forskare.  
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En av de första personerna som diskuterade cirkulerande flöden av material var Kenneth 

Edward Boulding som år 1966 presenterade sin avhandling The Economics of the Coming 

Spaceship Earth på Sixth Resources for the Future Forum on Environmental Quality in a 

Growing Economy i Washington, D.C. Det anses idag vara en av de tidigaste publikationerna 

som behandlar CE i form av en cirkulering av material som en modell för samhällsekonomin. 

 

Boulding beskrev dåtidens syn på ekonomi som ett öppet system där den allmänna 

uppfattningen var att jordens tillgångar var obegränsade och även de som var medvetna om att 

så inte var fallet ansåg problemen ligga för långt in i framtiden och ignorerade därför 

varningarna. Boulding försökte därför väcka debatt och arbetade för att ändra rådande syn. 

Han förespråkade därför att jorden skulle ses som en sluten krets där material cirkulerade 

istället för att de tillverkades och sedan kastades för att skapa tillväxt. Istället för att 

produktion och konsumtion skulle vara en dygd borde istället bevarande och återvinning vara 

det. Han frågade sig om det inte vore viktigare att vara mätt än välbehaget att äta. 

 

Han insåg dock problemen med sin teori då människor gillar variation och att det därför inte 

alltid fanns incitament till att tillverka hållbara produkter med längre livslängd. Kina var t.ex. 

välorganiserade och längre fram i utvecklingen än Europa på 1600-talet men blev sedan 

omkörda. Hans teori var att Kina kanske var just för välorganiserade medan Europa var mer 

diversifierat och oliktänkande där ekonomin kunde ta fart i och med den industriella 

revolutionen när medel- och arbetarklassen kunde börja konsumera fritt. Boulding ansåg att 

den linjära ekonomin skulle leda till fördärv men att det kanske var först då som människor 

skulle börja reflektera och faktiskt agera, en kris kanske därför skulle vara det enda som 

kunde rädda jorden och införandet av CE skulle kunna ske. (Boulding, 1966) 

 

Även om begreppet CE myntades tidigt har intresset för affärsmodellen inte funnits fören 

senare tid. Vad som bl.a. tyder på detta är att mängden publicerade publikationer som 

behandlar CE har ökat drastiskt senaste 25 åren. Från en publikation år 1991 till 27st år 

2015.(Lieder and Rashid, 2016) Samt att det har skapats flera organisationer som arbetar för 

att inspirera, informera samt påvisa fördelarna med CE bland företag, stater och skolor runt 

om i världen där det kändaste exemplet är Ellen McArthur Foundation som grundades år 

2010.  

 

Vad som sällan framgår när CE studeras är de hinder som finns, detta är inget 

intresseorganisationer, tankesmedjor och institut vill framhäva. Det är förvånade att det inte 

finns mer forskning som framhäver dessa, särskilt för den svenska tillverkningsindustrin. 

Därför kommer de intervjuer som skall hållas med företag fokusera på vad de ser som 

problematiskt med konceptet CE. 
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2.2.1 Resurseffektivitet och cirkulering av flöden 

 

Resurseffektivitet är effektivisering av produkter vilket innebär att minska de material, 

produkter, energi och komponenter som krävs vid en produktion för att samtidigt bevara eller 

förbättra dess kvalitet. En central roll kring detta inom CE är att tänka i cirkulerande flöden. 

 

C2C syftar till att livscykeln för t.ex. en produkt skall vara sluten till skillnad från den linjära 

livscykel som ofta används idag där en produkt tillverkas, används och kasseras. Tanken är att 

när produkten tappar i prestanda eller användningsområde kan den uppgraderas alternativt att 

dess komponenter kan användas i andra produkter och när inte så är fallet skall 

beståndsdelarna kunna återvinnas på ett sådant sätt att de inte medför avfall. Poängen är att 

designa och konstruera för att värdet på produkten och komponenterna kan behållas eller till 

och med öka istället för som idag minska stadigt för att tillslut totalt tappa sin funktion och 

värde. 

 

Beståndsdelarna som används vid produktion av produkter i den cirkulära ekonomin kan delas 

upp i två grupper, biologiska näringsämnen och tekniska näringsämnen. De beståndsdelar som 

tillslut måste brytas ner och återgå till atmosfären skall enbart vara av biologisk art och 

oskadlig för människa och natur. De ämnen som inte kan släppas ut i atmosfären är de 

tekniska näringsämnen som istället direkt skall återvinnas, återtillverkas och återanvändas i 

produktion, se Figur 4. Detta brukar ibland kallas för en omvänd försörjningskedja 

(McDonough and Braungart, 2016) 

 

 
Figur 4 - Beskrivande bild av C2Ce (Kreol of Sweden, 2016) 
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2.2.2 Designen i åtanke 
 

För att teorierna om de cirkulerande flödena ska fungera gäller det att ha modeller för hur 

produkterna hanteras i slutet av en cykel, så kallade End of Life-strategier, EoL. Vanliga EoL-

strategier är återvinning, återtillverkning samt återanvändning. Dessa tre principer bygger på 

att minska de resurser som används samt minimera avfallet. I CE gäller det att ha detta i 

åtanke när produkter designas. Att produkterna helt enkelt kan flöda längre i cyklerna samt att 

produkterna kan påbörja flera nya cykler genom återtillverkning, så kallade Multiple Lifecycle 

Products, MLP. Med det menas att ta tillbaka en använd produkt för att sedan reparera och 

uppgradera den till ett modernare tillstånd för att sedan påbörja en ny livscykel.(Rashid et al., 

2013)  

 

En designmetod för produkter i processen att övergå från linjär till cirkulär ekonomi är att 

använda sig av modulär design där produkten är tänkt att vara optimerad på ett sådant sätt att 

det på ett enkelt och resurseffektivt sätt går att demontera, återvinna, uppgradera eller 

kombinationer av dessa. För att uppnå det krävs att produkter är uppbyggda av moduler som 

enkelt kan bytas, t.ex. är dagens smartphones inte konstruerade enligt detta koncept även om 

det på en lägre nivå kan stämma. På de flesta telefoner kan du själv byta ditt SIM-kort utan 

verktyg. Batteriet går att byta på vissa modeller medan andra kräver mer avancerade ingrepp 

som hänvisas till speciella verkstäder med rätt kompetens och verktyg.(Hedenmark and Frick, 

2016) 

 

Phonebloks är ett företag som arbetar med att förbättra just detta med telefoner där det är 

tänkt att du själv skall kunna välja ut de komponenter du önskar. För att sedan vid behov 

uppgradera telefonen komponentvis istället för att behöva köpa en ny när den befintliga tappar 

prestanda och i normala fallet skulle ha deponerats. De har även ansträngt sig för att använda 

komponenter som är försvarbara ur miljösynpunkt och de sociala aspekterna där råvarorna 

inte skall hämtas från källor som förstör för miljö och människa.(Phonebloks, 2015) 

 

I den cirkulära ekonomins tas fler steg med modulär design. Där ska produkten vara byggd på 

ett sådant sätt att det även skall gå att återvinna beståndsdelarna på en molekylär nivå. 

 
2.2.3 Värdeskapandet i den cirkulära ekonomin 
 

Enligt Ellen McArthur Foundation bidrar den cirkulära ekonomin till att öka värdeskapandet i 

produktionen. Eftersom det är kostsamt samt ohållbart ur miljösynpunkt att använda nytt 

framställt material i produkter ligger deras fokus på att minska detta flöde av nytt material för 

att öka värdet. Det cirkulära värdeskapandet består därför av fyra principer. 

 

Styrkan av den inre cirkeln: Generellt sett ger snävare cirkel, se Figur 3, mindre externa 

kostnader som utsläpp av växthusgaser, giftiga ämnen eller vatten. En snävare cirkel, t.ex. 

återtillverkning av använda produkter ger ett ökat värde hos produkten jämfört med 

ineffektiviteten inom den linjära flödesekonomikedjan. Där oftast en ny framställd produkt 

måste gå igenom flertalet kostsamma förädlingsprocesser innan den är helt färdigställd. 

 

Styrkan av att cirkulera längre: En annan princip är att låta produkter, komponenter och 

material cirkulera en längre tid. Dels genom att de genomgår samma cykel flera gånger (t.ex. 

repareras om och om igen) eller att öka cirkuleringstiden (t.ex. öka livslängden hos en 

produkt). Förlängningen av användandet kommer motverka att nytt framställt material 

kommer in i processen och ökar därmed värdeskapandet.  
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Styrkan av att använda kaskadmodeller för utbyten av material: Här är det tänkt att material 

och komponenter ska flöda från en typ av produkter till en annan. T.ex. att använda kläder ska 

kunna användas som stoppning i möbler innan det komposteras till naturen. Likt tidigare 

principer förhindrar detta synsätt att nytt tillverkat material används i produkter vilket ökar 

värdeskapandet.  

 

Styrkan av att använda rent, giftfritt och enkelt urskiljbart material i produkter: För att 

generera tillräckligt bra värde i ovanstående principer måste material som används vara av 

viss renhet. Återvunna material består ofta av en blandning av flera material beroende på vart 

materialet har använts samt hur materialet har hanterats efter dess konsumtion. För att minska 

denna blandning av material krävs att det designas produkter som har en enkel urskiljbarhet 

av de material som dessa består av och att dessa kan återvinnas på ett korrekt sätt. Ett annat 

sätt att förbättra återvinning av material är att minska skador på produkter vid uppsamling och 

transportering samt minskande tider vid reparation och undvika föroreningar. Detta kommer 

höja kvalitén och livslängden på produkterna som använder sig av återvunnet material. (Ellen 

MacArthur Foundation, 2013) 

 
2.2.4 Förändring i synen på ägande och PSS 
 

Med CE menar organisationer som Ellen McArthur Foundation att det kommer ske en 

förändring i hur synen på ägande kommer se ut. Från att konsumenter äger produkten till att 

de istället betalar för användandet av produkten. De ser därför att olika former av product 

service systems, PSS, kommer existera inom den cirkulära ekonomin.(Ellen MacArthur 

Foundation, 2013) PSS’er kan delas in tre olika kategorier. Produktinriktade tjänster som 

fortfarande är inriktade på försäljning av varor fast med tillkommande tjänster. Den andra 

kategorin är användningsinriktade tjänster där produkten fortfarande har en central roll men 

affärsmodellen bygger på att sälja användandet av produkten samtidigt som företaget 

fortfarande äger produkten, dvs. olika former av leasing. Den tredje modellen är 

resultatinriktade tjänster där fokus ligger på att leverera ett resultat till kunden utan en 

förutbestämd produkt. Det är de två senare modellerna som till största delen kommer 

användas i CE. Där användningsinriktade tjänster hör främst till B2C-företag medan 

resultatinriktade tjänster hör till B2B-företag.(Tukker, 2004)    
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2.2.5 Cirkulära ekonomins tre perspektiv 
 

För få en överblick över CE är det tre perspektiv som tas i beaktning och dess relationer. 

Miljöpåverkan, som innefattar de positiva effekterna med en CE t.ex. minskning av avfall, 

giftiga ämnen och utsläpp. Resurseffektivitet, som innefattar de verktyg som används för att 

minska resursanvändningen t.ex. i design av produkter och cirkulering av resurser. Ekonomi, 

som innefattar de ekonomiska förändringar som måste ske, t.ex. förändringar i supply chain-

modeller, affärsmodeller och värdeskapandet i produkterna. Perspektiven illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5 - Illustration av de tre perspektiven. 
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2.3 Generella hinder som diskuteras i litteratur 
 

CE förväntas kunna lösa många av dagens och framtidens miljöproblem men det finns 

faktorer som kan komma att försvåra utvecklingen. Detta avsnitt har för avsikt att redogöra 

för de hinder, som finns i litteratur, som kan uppstå vid implementering av CE. För att enkelt 

dela upp de hinder som kan existera kommer de kategoriseras enligt följande: 

 
I en rapport, The Circular Economy: Barriers and Opportunities for SMEs, som släpptes i 

september 2015 av Centre for European Policy Studies, CEPS, diskuteras hinder och 

möjligheter för små och medelstora företag, SME, gällande CE. Även om rapporten inte 

behandlar större företag kan många av hindren appliceras på dessa.  

 

Andra rapporter som tar upp existerande hinder är: Towards circular economy 

implementation: a comprehensive review in context of manufacturing industry skriven av 

Amir Rashid och Michael Lieder och Resource Conservative Manufacturing: an essential 

change in business and technology paradigm for sustainable manufacturing skriven av Amir 

Rashid, Farazee Asif, Peter Krajnik och Cornel Mihai Nicolescu.   

 
2.3.1 Teknologiska barriärer 
 

I rapporten från CEPS tas det upp att företag ofta saknar intern teknisk kompetens inom CE. 

Framförallt saknas kompetensen att kunna ha de olika cyklerna i åtanke vid design av 

produkter.(Rizos et al., 2015) Det finns flera olika typer av designmetoder att använda sig av 

som tar hänsyn till EoL av produkterna där Design for Environment, DFE, är den metod som 

omfattar största delen av resurseffektivitet, säkerhet, miljö och EoL. Dock är dessa metoder 

huvudsakligen avsedda för produkter med endast en livscykel. Därför ligger deras fokus på att 

ta tillbaka vissa delar, återvinna vissa material samt separation av giftiga ämnen innan 

produkten deponeras. Dessa metoder tar därför inte hänsyn till om produkten är tänkt att tas 

tillbaka för återtillverkning och återgå till försörjningskedjan som en ny produkt i en ny 

livscykel. Det saknas därmed metoder för att kunna designa produkter som tar hänsyn till de 

mål för hållbarhet, företag och ingenjörskonst som krävs i CE på ett integrerat sätt.(Rashid et 

al., 2013) 
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2.3.2 Organisatoriska barriärer 
 

Administration är ett hinder i form av byråkrati kring lagar och regler samt med övervakning 

av data. För att företaget ska veta hur det ska förhålla sig till de regleringar som finns krävs 

ofta expertkunskaper på området vilket ofta medför att konsulter måste anlitas som medför 

stora kostnader. Att övervaka och sortera data för att använda den till att avgöra om en 

omställning i mer miljövänlig riktning alternativ till CE kräver mycket arbetskraft och medför 

stora kostnader, både för små och stora företag.(Rizos et al., 2015) 

 

Vid omvända försörjningskedjor som använder sig av EoL-strategier kan det existera 

svårigheter vid bedömning av kvalitén och timingen vid returneringen av produkter. Men 

även att försöka balansera returneringarna med efterfrågan av nya produkter, logistiken i den 

omvända försörjningskedjan, demonteringen av produkterna och bedömningen av andelen 

återvinningsbart material.(Rashid et al., 2013) 

 

Designen som diskuterades under förra avsnittet måste gå hand i hand med 

försörjningskedjorna. Det kan inte existera hållbara cirkulerande flöden om inte 

försörjningskedjan kan hantera dynamiken med produkter som är designade med MLP i 

åtanke.(Rashid et al., 2013) 
 
2.3.3 Ekonomiska barriärer 
 

En omställning från linjär till cirkulär ekonomi kommer resultera i en stor engångskostnad 

såväl som stora kostnader över tid innan lönsamhet kan uppnås. För SME’s handlar det ofta 

om att både kapital och arbetskraft saknas medan det för större företag snarare handlar om 

attityd. (Rizos et al., 2015) 
 

Många diskussioner och analyser som behandlar CE lägger betoningen på de positiva 

miljöeffekter det medför och resurseffektiviseringen men lämnar ute de ekonomiska 

fördelarna med CE. Ur ett företags synvinkel kan det därför hända att de endast ser till de 

begränsningar en implementering av CE skulle medföra. För att kunna motivera företag att 

övergå till en CE måste det finnas ekonomiska motiveringar, att lönsamheten och tillväxten i 

företaget kommer öka.(Lieder and Rashid, 2016) 
 
2.3.4 Sociala barriärer 
 

Attityden är en grundläggande faktor vid omställning till CE, om inte ägarna tror på 

möjligheterna och fördelarna kommer företaget inte jobba mot det oavsett vilka fördelar som 

finns. Även om rapporten från CEPS nämner att det ofta för SME:s är managern som är 

ensam ägare till företaget kan liknande tänk överföras på en styrelse för större företag. Det 

krävs helt enkelt ett högt engagemang och en radikal förändring i affärstänk hos de högsta 

ledarna i företag för att kunna göra en omställning till CE.(Rizos et al., 2015, Rashid et al., 

2013)   
 

Enligt CEPS rapport saknas det generellt önskemål från konsumentens sida om mer 

miljövänliga produkter och det är därför ett hinder för CE. (Rizos et al., 2015)  
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I dagsläget lägger ofta företag betoning på en produkts nyhet istället för dess pålitlighet, långa 

livslängd och prestanda, vilket uppmuntrar kunder att köpa det senaste och göra av sig med 

det gamla. Detta tillsammans med trendförändringar i marknaden leder till att konsumenter 

konsumerar produkter allt snabbare. Det tar kortare tid från vaggan till graven för en 

produkt.(Rashid et al., 2013) 
 
2.3.5 Juridiska barriärer 
 

I och med att det saknas tillfredsställande forskning på CE blir reglementet kring det lidande. 

Det behövs bättre regler kring hur miljövänliga riktlinjer ska skapas och implementeras. EU 

har förbättrat arbetet i hanteringen med avfallsströmmar men det saknas fortfarande klarhet i 

hur tillverkarens ansvar ser ut, kvalitén i separerade material och definitioner på återvinning, 

återanvändning, återtillverkning.(Rizos et al., 2015)  

 
Ett starkt incitament för omvandling för företag är ekonomi och utöver konsumentkraft spelar 

priser på råvaror och material en stor roll. Därför kan det antas att när priset på fossila råvaror 

främst då i form av olja sjunker som det gjort senaste året sjunker även incitamentet till att 

arbeta för en omstrukturering. När dessutom stater subventionerar fossila bränslen är det än 

allvarligare, då många gånger staters subventioner för förnyelsebara energikällor inte når upp 

till samma nivåer, vilka länder det gäller specifikt framgår inte tydligt. Däremot har 

International Energy Agency, IEA konstaterat att i bl.a. Australien, Nya Zeeland och Turkiet 

är vindkraften lika kostnadseffektiv som fossila alternativ, om subventioner ignoreras. Lika 

för solceller i Spanien, Italien, Australien, Danmark, södra Tyskland och södra Kalifornien i 

USA.(Bridle and Kitson, 2014) Därmed ställer vi oss frågande till subventioners positiva 

påverkan för både fossila- och förnyelsebara energikällor, det är särlagstiftning som hindrar 

marknadens naturliga mekanismer. Anledningen till att det är relevant för det här arbetet är 

för att svenska företag verkar på dessa marknader och att risken finns att samma scenario kan 

uppstå på den svenska marknaden. 
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3. Intervjuer angående hinder för cirkulär ekonomi 
 

Utifrån den litteraturstudie som gjorts har lämpliga temafrågor tagits fram som underlag vid 

intervjuer av företag verksamma i Sverige inom sektorn tillverkande företag samt relevanta 

akademiker. De företag som intervjuats är: Sandvik, Scania, Stora Enso, SCA och Tarkett. 

Akademiker som intervjuats är doktorand Farazee Asif och forskaren Amir Rashid som har 

skrivit avhandlingar rörande resurseffektivitet och CE samt Mats Zackrisson som är 

industriforskare på forskningskoncernen Swerea som är insatt i ämnen som LCA och 

hanteringssystem rörande miljö. 

 

Huvudfokus kommer ligga på att utifrån att respektive företag har tillräcklig förståelse för 

teorin kring cirkulär ekonomi ta reda på vilka hinder som åligger. Frågorna som legat i grund 

för respektive intervju presenteras i Bilaga 1.  

 

I kapitlet återfinns de viktigaste punkterna som framkommit under intervjuerna, för en längre 

sammanfattning av respektive intervju, se Bilaga 2-9.  

 

3.1 Intervjuer med akademiker  
 

Här presenteras de intervjuer som gjort med akademiker.  

 
3.1.1 Farazee Asif 

 

En person som arbetar med frågor rörande CE är Farazee Asif. Farazee är doktorand och 

forskningsingenjör vid institutionen för industriell produktion vid KTH. Hans forskning ligger 

i området CE men mer specifikt arbetar han med att skapa modeller och simuleringar av 

komplexa system i form av slutna produktlivscykler. För en längre sammanfattning av 

intervjun, se Bilaga 2. 

 

 Farazee påpekar att det är svårt att ta reda på vilka de huvudsakliga hindren kring CE 

är då väldigt få företag faktiskt implementerat CE fullskaligt. De företag han stött på 

som misslyckats med CE har oftast inte nått upp till en fullständig cirkulär ekonomi, 

de har endast delvis implementerat konceptet. T.ex. använder en del företag sig av 

leasing, vilket är bra men vad gör de med produkten när den kommer tillbaka till 

företaget? Jo, i många fall hamnar den på en avfallsanläggning eller 

återvinningsstation, därmed har de inte hela konceptet med CE. 

 

 Ett hinder enligt Farazee, som även tas upp i litteratur, är konsumentens roll, hur de 

hanterar produkterna. Ett annat är att företag, industri och OEM’s (Original Equipment 

Manufacturer) är osäkra på hur CE kommer påverka deras affärer. De är rädda för att 

det kommer kannibalisera deras försäljning av nya produkter. Det är kunskaper som 

saknas inom CE och därför kan allt ses som hinder för dessa aktörer. 

 

 Farazee nämner tre fallstudier han och hans medarbetare jobbar med för tillfället. 

Företagen som ingår är unika och även deras hinder för CE. Ett av företagen tillverkar 

tv-apparater, Loewe, och deras största hinder är enligt Farazee inom kategorin 

teknologi då det t.ex. kommer ut nya tv-skärmar på marknaden var sjätte månad. Det 

är svårt för dem att hålla jämna steg med den utvecklingen som i stor grad styrs av 

producenterna som vill få ut sina nya skärmar på marknaden. En 5mm tunnare skärm 

kommer ut och då ska varje ny tv ha den. Tanken med CE är att du ska kunna 
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återanvända komponenter alternativt omarbeta dem. Det funkar inte i det här exemplet 

i och med utvecklingens tempo där föregående komponenter saknar 

användningsområde vilket gör att teknologin blir det största hindret i det här fallet. 

 

 Det andra företaget, tedrive, tillverkar och utvecklar styrteknik inom bilindustrin. Ett 

av deras stora hinder är lagstiftning. De har utvecklat ett effektivt system för 

återtillverkning men de får inte enligt rådande lagar använda deras återtillverkade 

produkter i nya bilar och därmed är deras affärsmöjligheter begränsade till 

reservdelsmarknaden. Om det istället, enligt Farazee, hade funnits lagstiftning som 

tillåter detta så länge företagen kan garantera säkerhet och garanti samt ta ansvar för 

detta hade det hjälpt mycket. Generellt vill han se lagar som skapar motivation hos 

företagen, inte tvång. Vidare tillverkar de sina produkter åt OEM’s som i sin tur är 

väldigt försiktiga med att släppa ut dessa produkter på marknaden då de är rädda för 

att om det kommer ut för mycket återtillverkade produkter kommer deras nya 

produkter bli kannibaliserade.  

 

 Det tredje företaget, Bugaboo, tillverkar bl.a. barnvagnar i den övre prisklassen och är 

därmed känsliga för förändringar i mode och trender. Vilket därmed är ett av deras 

stora hinder. Barnvagnarna används en kortare period och då deras kunder ofta har 

gott om pengar är de inte intresserade av att köpa begagnade/återtillverkade 

barnvagnar. 
 

 Farazee påpekar att då alla företag har en unik situation är det svårt att ta fram en 

generell formel för hur CE ska implementeras. Det som funkar för ett företag kanske 

inte alls funkar för ett annat. 
 

 Om man inte i förväg vet hur lång tid produkten kommer användas innan den behöver 

en uppgradering eller reparation är det svårt att planera. Därför har Farazee 

tillsammans med sina kollegor tagit fram ett system, ResCom (Resource Conservative 

Manufacturing), som syftar just till att övervinna detta hinder. Tanken är att företagen 

i förväg producerar för ett bestämt antal cykler som dessutom är tidsbestämda och 

uppmärkta. Tiden för en livscykel bestäms i förväg och produkten kan därför tas 

tillbaka på utsatt tid vilket gör att produkt- och materialflöden blir kontinuerliga och 

förutsägbara. Produkterna skall också märkas upp för att konsumenterna skall vara 

medvetna om vilken version av produkten de har och priset skall vara därefter. 

 
3.1.2 Mats Zackrisson 
 

Mats Zackrisson är forskningsingenjör på forskningsinstitutet Swerea IVF. Han arbetar med 

LCA (Life Cycle Assessment). Tillsammans med Mats diskuteras LCA’s roll i en cirkulär 

ekonomi och vilka hinder som finns kring LCA som därmed övergår i hinder för CE. För en 

längre sammanfattning av intervjun, se Bilaga 3. 

 

 Ett problem som Mats adresserar är bristen på data att tillgå vid LCA-analyser. Många 

LCA-projekt har strandat i sina sökningar efter data från tillverkare, dels på grund av 

att tillverkare inte samlat data men också för att de inte velat dela med sig av insamlad 

data. När företag väl skapar efterfrågan hos sina materialleverantörer tror Mats att 

utveckling och förbättringar kommer ske på området.  
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 I Sverige finns det tydliga svårigheter. Här jobbar man ofta mot kund med tillverkning 

i Sverige, som i sin tur köper sina komponenter från stora företag i Europa. Där tar det 

stopp. De stora företagen i Europa lämnar generellt inte ut data kring deras 

tillverkningsprocess enligt Mats.  
 

 Det finns databaser som företag valt att lämna ut data till. Men många av dessa 

databaser är ålderdomliga eftersom utvecklingen har stannat av. De fungerar på 

områden där teknikutvecklingen gått långsamt men det blir problematisk på områden 

där utvecklingen gått snabbt.  
 

 Brist på data för att göra LCA-analyser indirekt skapar svårigheter när det kommer till 

CE. Han tar upp ett exempel med batterier, där säger lagen att de måste återvinnas på 

ett särskilt sätt som medför stora kostnader och tveksam påverkan på miljön. Detta är 

en konsekvens av bristen på data, man pushar i en riktning utan att ha underlag för det. 

 

 De hinder som föreligger en implementering av CE inom den svenska 

tillverkningsindustrin är enligt Mats affärsmodeller. Att det krävs mycket arbete med 

att ta fram nya fungerande affärsmodeller som syftar till att frångå de affärsmodeller vi 

använder idag där företag säljer till konsument som tar över ansvaret, använder 

produkten och kastar den när den tjänat sitt syfte. 

 
3.1.2 Amir Rashid 

 

Amir Rashid är universitetslektor på avdelningen för industriell produktion vid KTH. Han och 

hans kollegor (bl.a. Farazee Asif) arbetar med hur man kan lösa problemen med en cirkulär 

ekonomi. Det är därför intressant och betydelsefullt för detta arbete att ta del av hans kunskap. 

Det ska även påpekas att denna intervju genomfördes efter att vissa av intervjuerna på 

företagen var genomförda. För en längre sammanfattning av intervjun, se Bilaga 4. 

 

 Intervjun inleddes med att berätta för Amir vad som hittills gjort, vilka som intervjuats 

och vilka som var kvar att intervjua. Vidare förklarades vad som kommit fram i 

intervjuerna och att de intervjuade haft svårt att precisera problem och hinder de stött 

på i arbetet med CE samt att de väldigt ogärna släpper ifrån sig data. Amir förklarar att 

då området är nytt för många företag förvånar resultaten honom inte och att det även 

är en utmaning för deras forskning.  

 

 Nuvarande lagar är stiftade med det linjära tankesättet i beaktning. Där säkerhet och 

hygien är prioriterat, det medför problem för företag som vill använda sig av cirkulära 

modeller. De får inte använda sitt avfall på det sättet de önskar vilket medför att 

istället för att avfallet går tillbaks till produktion går det till deponi. Han anser att det 

därför är viktigt att påpeka det och arbeta för att förändra tankesättet hos de som 

arbetar med policy och lagstiftning, det behöver tänkas om helt. 

 

 Ett annat hinder Amir påpekar är att största delen av tillverkningsindustrin är 

uppbyggd kring det linjära tankesättet. Tillverkningsindustrin tillhör en av de svårare 

delarna för CE då dess ursprung kommer från den industriella revolutionen där idén 

gick ut på massproducering, bulkförsäljning och bygga ekonomier av skala. 
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 I och med dagens design av systemen är det svårt att använda omvända 

försörjningskedjor i produktionen, de är inte kompatibla med dagens värdekedjor, de 

måste integreras på ett bättre sätt. Det behövs undersökas hur produkter designas, 

produkten måste designas på ett sätt som förenklar en förslutning av cirkeln, 

affärsmodellen måste designas för att leverera värde i fler led och cykler till kunder 

och konsumenter. Allt detta måste integreras. 

 

 Den nordiska och svenska tillverkningsindustrin kan enligt Amir ha ett övertag 

gentemot övriga europeiska företag då dessa samhällen har en bättre förståelse för att 

åtgärder krävs för en hållbarare värld. Det är ett stort övertag. 
 

 För att CE skall kunna implementeras och utvecklas måste, enligt Amir, de 

ekonomiska fördelarna påvisas. Man behöver inte påvisa de miljömässiga fördelarna 

på samma sätt som med det traditionella hållbarhetsarbetet då det redan är inbäddat i 

konceptet med CE. När subventioner behövs ska det vara under en kort period för att 

skapa en drivkraft. Inte som idag där det i 40 års tid har subventionerats för 

miljöarbete och företagen har sett det som något de måste göra för samhällets bästa 

eller för att nischa sig som gröna företag. De har sett det som kostnader snarare än 

möjligheter. Det finns därför, enligt Amir, en risk att det tidigare tänket kring 

hållbarhet ligger i vägen för CE då företagen kan se det som ännu ett namn för 

kostsam hållbarhet och därför vara ovilliga att tillvarata möjligheterna. Det är ett 

hinder och därför är det som tidigare sagt väldigt viktigt att påpeka att CE har 

ekonomiska möjligheter där miljöarbetet finns med automatiskt.  

 

 Det krävs att alla delar av samhället är involverade. Lagar och policy behöver 

förändras, den finansiella sektorn måste förstå möjligheterna. Konsumenterna har 

också ett ansvar att köpa de produkter som tillverkas inom ramen för CE, gör de inte 

det är det ett hinder. Företagen är dock en huvudaktör, de kommer driva utvecklingen. 

Det är därför viktigt att få tag i nyckelpersoner inom industrin, de som sitter på 

positioner som jobbar med strategier för affärsmodeller, tillverkningsteknik och 

därmed har möjlighet att förändra. Det räcker inte att komma i kontakt med en 

produktionsmanager och be den personen förändra processen, de är för långt ner i 

kedjan. 
 

 Enligt Amir krävs en synergi mellan företag och forskare, lämnas allt arbete åt 

företagen blir det lätt att det bit för bit förändras med closed-loop för produkter men 

att systemtänket saknas. Det byggs inifrån istället för utifrån och in, förhoppningen är 

de två strategierna i framtiden kommer arbeta parallellt. 
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3.2 Intervjuer med företag inom den tillverkande industrin 
 

Nedan följer de sammanfattningar av de intervjuer som gjorts hos företag.  
 
3.2.1 Sandvik 
 

Sandvik är en global industrikoncern med sin grund i Sverige. Företagets 5 affärsområden är: 

 

 Sandvik Machining Solutions – tillverkar verktyg och verktygssystem för industriell 

metallbearbetning. Där produkterna är tillverkade av hårdmetall och andra hårda 

material. 

 

 Sandvik Mining – Levererar maskiner, verktyg och service för gruvindustrin. 

 

 Sandvik Materials Technology – tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och 

speciallegeringar.  

 

 Sandvik Construction – Levererar maskiner, verktyg och service inom 

anläggningsindustrin.  

 

 Sandvik Venture – Skapar möjlighet för tillväxt och lönsamhet i snabbväxande 

verksamheter. 

 

Företaget har ett återvinningsprogram som går ut på att köpa tillbaka produkter tillverkade i 

hårdmetall använda i industrier, främst produkter för skärande bearbetning. Det startade 1997 

och först ut var Sandvik Coromant. Hårdmetallen transporteras till anläggningar i antingen 

Indien eller Österrike beroende på kvalitet. Där återvinns volframet, som är 

huvudbeståndsdel, och återanvänds i nya produkter. Intervjun hölls med Bo Nelander som är 

programansvarig för Sandvik Machining Solutions hårdmetallåtervinning för att dels ta del av 

företagets upplevda svårigheter med denna process samt synpunkterna kring CE. En 

övergripande bild av deras återköpsprogram presenteras i Figur 6. För en längre 

sammanfattning av intervjun, se Bilaga 5. 
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Figur 6 Överskådlig bild över återvinningscykeln av hårdmetall hos Sandvik (Sandvik, 2015) 

 

 Bo har inte hört begreppet CE innan, men säger att han förstår vad det innebär då han 

är familjär med begreppet closed-loop-systems. 
 

 De tar inte tillbaka alla skär som tillverkas, enligt Sandvik Coromants hemsida är det 

80 % som återtas. (Sandvik, 2015) Det är förslitning på skär men denna är enligt Bo 

ytterst liten och största delen av skäret är intakt. 

 

 En koppling till CE är att Sandvik ofta säljer en tjänst som kunden efterfrågar istället 

för enbart produkten. Att kunden önskar en viss typ av bearbetning och Sandvik 

tillverkar de typer av verktyg som behövs.   

 

 De återvinner volfram för att det är en metall som är kostsam att utvinna och för att 

Kina som står för ca 75 % av all utvinning begränsat sin utförsel. Det blir billigare 

med egna processer och de slipper beroendet av Kina. 
 

 I början av processen var denna strategi svår att motivera för företaget då miljöfrågor 

inte hade den prioritet de har idag, men också för att företaget och kunder inte förstod 

anledningen till varför man skulle vilja ha produkter som var tillverkade av återvunnet 

material. Man såg ett motsatsförhållande mellan kvalité kontra miljö. Både företaget 

och kunder har på senare år gått igenom en mognadsprocess, nu är miljöfrågor viktiga. 
 

 Ett annat hinder med closed-loop-systems är att det per definition inte är företagets 

huvudsyssla, det har därför inte högsta prioritet i deras affärssystem. 
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 Det finns svårigheter med transporteringen av produkter som ska återvinnas. Det krävs 

tillstånd för gränsöverskridande transporter inom EU, från högsta miljöenhet i 

mottagarland, levererande land och eventuella transportländer. Det finns även 

nationella lagstiftningar som kan variera när det gäller hantering av denna typ av 

avfall, man brukar ibland nämna begreppet not in my backyard. Det kan vara 

impopulärt när det kommer in andra aktörer än de som existerar i regionen. 

Transporteringen av denna typ av avfall är en omfattande och komplex process 

förklarar Bo. 

 

 Hårdmetallprodukterna består av olika sammansättningar och är därför olika svåra att 

separera och återvinna.  Marknaden utvecklas och nya material kan göra dessa 

sammansättningsmetaller mer komplicerade. 

 
3.2.2 Stora Enso 
 

Stora Enso tillverkar papper, förpackningar, produkter av biomassa och träprodukter. 

Företagets strategi driver just nu en transformation från att vara ett traditionellt 

skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Deras mål är att ersätta 

icke förnyelsebara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som 

bygger på trä och andra förnyelsebara material.(StoraEnso, 2015) Eftersom detta arbete är 

den centrala delen i deras affärsmodell är det intressant att få höra dels deras svårigheter de 

har stött på vid arbetet mot en mer hållbar industri samt tankar kring CE och dess hinder.  

 

Personen som intervjuades var Kenneth Collander. Han ingår i Stora Ensos koncernstab för 

hållbarhet. Han innehar titeln: Head of Operational and Environmental Affairs. Huvudsakligt 

arbetsinnehåll: miljöinvesteringar, vattenfrågor, avfallsfrågor, kemikaliefrågor och 

hållbarhetsrapportering. För en längre sammanfattning av intervjun, se Bilaga 6. 

  

 Enligt Kenneth är CE inget nytt för Stora Enso. Dessa typer av principer har funnits 

länge i företagets tänk. Produktionen bygger på förnybar fiber, som är återvinningsbar 

och återanvändningsbar som i slutändan kan användas som bioenergi. Dock finns det 

delströmmar av icke biobaserade material som behövs till olika 

framställningsprocesser. 

 

 När det gäller avfallet från deras industrier är det 98 % som återvinns eller 

återanvänds. Både internt i deras egen industri men även i externa industrier. Externa 

industrier är bl.a. de som har tillstånd att ta hand restprodukter och avfall. De 

resterande 2 % av avfallet är vanligen sådant som det inte existerar några lösningar för 

hur det ska hanteras. Det kan enligt Kenneth bero på at det inte finns tillräckligt bra 

applikationer eller att det inte existerar någon efterfrågan på dessa typer av material. 

Men han påpekar att det är ett område de jobbar på. Bl.a. har det ett projekt som heter: 

Increase value from waste.  

 

 Han anser att det finns behov av andra partners som kan titta på de olika 

materialen/avfallsströmmarna i samhället. Det bör finnas affärsmöjligheter för andra 

företag att skapa produkter av sådant som för deras företag är avfall. Att kunna göra 

avfall till råvara. Han påpekar därför att industriell symbios är viktigt för att kunna 

minska det totala avfallet från en produkt eller process. 
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 Ett annat hinder utöver praktiska problem kring avfallshantering är myndighetskrav 

och konflikterande miljömål. T.ex. krav som gör det svårt eller omöjligt att använda 

vissa avfallsströmmar på andra sätt som t.ex. i konstruktionsmaterial, vägar och 

täckning. Detta för att dessa krav baseras på nationella miljömål som ibland kan stå i 

konflikt med varandra. T.ex. att mål om en giftfri miljö bl.a. ställer höga krav på aska 

och slam. Det kan hindra mål för en ökad återanvändning och återvinning av material 

från avfall. Han anser att myndigheter bör kolla ännu mer på samspelet mellan olika 

miljömål. 
 

 Deras verksamheter nere i Europa är delvis baserade på återvunnet fiber. Eftersom 

jungfrulig fiber kan återvinnas 5-7 ggr innan den utvinns till energi är det alltid ett 

kontinuerligt flöde av jungfruligt fiber från Norden till Europa. Kenneth säger att rent 

teoretiskt spårar de inte deras material, men mycket av det papper som återvinns i 

Europa innehåller fiber som kommer från Norden. 

 

 När de designar produkter har de som mål att de ska innehålla så mycket förnybart 

material som möjligt. 

 

 En viktig del i Stora Ensos arbete är att övertyga kunder om vikten att använda sig av 

förnybart material. Det finns även kunder som efterfrågar just detta, de vill inte endast 

ha en funktion, de vill ha en förnybar funktion. Därför är det ett samspel mellan 

kunders efterfrågan på förnybart material och Stora Ensos arbete med att övertyga 

kunder insikten om affärsmöjligheter med förnybart material som leder till ökad 

miljömedvetenhet.  

  

 När det gäller LCA är det ett svårt område. Kenneth ser det som väldigt 

resurskrävande att hela tiden jobba med specifik data. Det är ibland vetenskapligt 

komplicerat, kräver förenkling och har därför svårt att slå igenom som koncept. Det 

krävs specialkunskap säger Kenneth. 
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3.2.3 SCA 
 

SCA är ett globalt skogsindustri- och hygienföretag. Deras tre affärsområden delas in i:  

 

 Personliga hygienprodukter som inkontinensprodukter, mensskydd och barnblöjor. 

 

 Skogsindustriprodukter som tryckpapper, förpackningspapper, sågade trävaror och 

förnybar energi. 

  

 Mjukpapper, för personligt bruk och för storförbrukare.  

 

SCA skriver i deras hållbarhetsrapport från 2015 att de inser behovet av en cirkulär ekonomi 

och arbetar för att hitta lösningar inom detta område. De arbetar med andra för att hitta vägar 

för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi.(SCA, 2015) Det är därför intressant för detta 

arbete att ta reda på vilka utmaningar de stött på och deras syn på CE.   

 

Intervjun hölls med SCA’s hållbarhetschef Kersti Strandqvist. Hon ansvarar för företagets 

sociala frågor, miljöfrågor, lobbyverksamhet och bolagsstyrning. För en längre 

sammanfattning av intervjun, se Bilaga 7. 

 Företaget ser CE som en inspirationskälla och en investering snarare än ett hinder 

förklarar Kersti. De ser det som en affärsmöjlighet att kunna samarbeta med kunder 

där det skapas en stark kundlojalitet och samtidigt tjäna pengar på att kunderna 

stannar. 
 

 Den största utmaningen enligt Kersti är att ändra tankesättet vid övergången från en 

linjär till cirkulär modell. Att fundera kring sina produkter om vad som behöver 

ändras för att så mycket som möjligt kan återvinnas, att de blir så cirkulära som 

möjligt. Att snåla på resurser är den enkla biten då det mest handlar om kostnader 

och effektivitet. Det svåra är dels produktdesignen. Att kunna utforma produkten för 

en cirkulär modell, kanske att man kopplar den med en tjänst. Den andra biten är att 

fundera kring vad som händer med produkten efter användning, SCA är precis i 

början med dessa typer av funderingar. 
 

 Produkter som är problematiska när det gäller återvinning är blöjor och 

inkontinensprodukter. Det finns metoder för att kunna separera de olika 

materialströmmarna, men de kan vara kostsamma p.g.a. produkternas 

komplexibilitet. Men det svåra kommer när man väl separerat pappersmassan, 

superabsorbenterna och plasten. De ska kunna säljas vidare till någon som använder 

sig av dessa materialströmmar. Det är svårt då det dels finns mentala barriärer, det är 

inte så spännande produkter att ta till vara på, men även faktabaserade t.ex. om det 

är något en äldre människa använt. Det kan finnas medicinrester som måste tas hand 

om. Ska materialströmmarna kunna cirkulera måste det finnas en avsättning för det 

som separeras ut. 
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 Ett hinder enligt Kersti är lagstiftning. Det finns standarder för att se till att inget 

kontamineras i t.ex. kök. Man får inte använda vissa returmaterial i produkter som 

kommer vara nära huden, man är rädd för hudirritationer eller oönskade effekter. 

Hon tar upp ett exempel rörande deras pappershanddukar. De är av prima råvara 

som företaget vill ta vara på efter att de använts men idag är det inte en godkänd 

råvara för hygienprodukter. Det för att det existerar frågetecken gällande hygien, vad 

som finns i handdukarna efter att människor slängt dem. Om dessa t.ex. använts på 

sjukhus kan det finnas bakterier som inte är önskvärda. Människors säkerhet 

prioriteras långt före innan det undersöks ifall denna typ av råvara är farlig. 
 

 Kersti tror inte att det är lagstiftning som kommer driva CE framåt utan snarare 

konsumenterna. Ju mer de blir medvetna och trycker på ju mer kommer företagen 

jobba för att ligga steget före. Men företag har enligt Kersti en tendens att försöka få 

ut så mycket som möjligt av sin investering. Detta kan hindra steget in i en ny 

teknik. 
 

 SCA säkerställer inte att det återvinningsbara materialet verkligen återvinns då det är 

svårt att följa upp sina egna produkter. Papper, tidningar och kartonger uppmuntras 

att återvinnas genom lagstiftning. Det är företaget Returpapper som ansvarar för att 

samla in allt papper i Sverige. 

 
3.2.4 Scania 

 
Scania har ett program som de kallar Service Exchange där ett sortiment av reservdelar som är 

uttjänta får ett nytt liv genom återtillverkning och renovering. Försörjningskedjan för Service 

Exchange fungerar som så att de uttjänta komponenterna tas tillbaka i samband med att nya 

levereras, de lämnas sedan till ett lager, för att sedan lämnas till tredje part för återtillverkning 

och renovering och vidare till försäljning.  

 

Intervjun hölls med Anders Mossberg, Global Head of Scania Service Exchange, som är chef 

på avdelningen. Service Exchange-programmet är en cirkulär modell som syftar till att minska 

avfall, slöseri med resurser och till att öka lönsamheten. Detta är Scanias bild av CE. För en 

längre sammanfattning av intervjun, se Bilaga 8. 

 

 Ett hinder är att det finns länder där det inte är lagligt att importera använda bildelar 

och renoverade produkter ingår i den definitionen. Turkiet, Brasilien och Ryssland är 

t.ex. länder där det inte är lagligt. I Ryssland har de hittat en lösning på problemet 

medan de i Turkiet och Brasilien sitter fast. Brasilien är dock en stor marknad för 

Scania och därför kan de använda programmet inom landet. De kan köra ett eget 

återvinnings- och pantsystem inom landet. Delarna renoveras på plats i Brasilien för 

att kunna användas där igen och de som inte används där skickas till Sverige för ett 

nytt liv. 

 

 Logistiska och administrativa hinder finns också, Anders påpekar dock inget specifikt 

hinder utöver de logistiska och administrativa uppgifter som uppkommer från länders 

olika lagkrav. Ofta är företag väldigt bra på att få ut sina varor men att ta tillbaka 

varorna är något helt annat menar han. 
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 De reservdelar som inte kan renoveras och uppgraderas lämnas till skrotfirmor de har 

kontrakt med för att köras i en shredder för att metallen ska kunna separeras och 

säljas. För Scania är det ytterst viktigt att de kontrakterade firmorna inte läcker ut 

produkterna på marknaden, att de istället verkligen förstörs, då andra intressenter kan 

försöka kopiera konceptet. 

 

 Service Exchange-produkterna säljs med ett pantsystem, där kunden betalar en summa 

vid köpet som vid återlämning av den uttjänta produkten betalas tillbaka om de krav 

som ställs uppfyllts. 

 

 På frågan om produkterna som ingår i Service Exchange sortimentet designas för att 

just kunna återtillverkas, uppgraderas och renoveras enklare svarar Anders att de idag 

tyvärr inte gör det. Anders förklarar att det är en målsättning och att de försöker 

påverka Research and Development-avdelningen, R&D, i den riktningen men att det 

är svårt då branschens utveckling går mot att göra lättare komponenter. Därför 

designas t.ex. en startmotor till att vara så lätt och smidig som möjligt istället för att 

göras aningen kraftigare, vilket medför tyngre, för att på så sätt kunna använda basen 

för att byta lager och återtillverka startmotorn enklare. 

 

 R&D arbetar med att utveckla nästa generation Scania och intresse saknas många 

gånger från både ledning och konstruktionsgrupper angående utvecklingen av Service 

Exchange. Det finns även grupper som inte förstår potentialen med programmet och är 

oroliga för att det är dyrt och krångligt när det i själva verket är tvärtom, men det är 

svårt att få fram många gånger enligt Anders. Han tycker att det går lättare nu än för 

fyra år sedan när han tog vid och började sitt arbete med programmet men fortfarande 

möter han mycket motstånd i form av attityd. 
 

 Han påpekar att det saknas ett sug från kunder. Fördelarna med programmet är inget 

som kunderna efterfrågar utöver det att priset är fördelaktigt, det är därför Scania 

internt som får pusha för att påvisa övriga fördelar. Den mentala biten är svår att 

övervinna menar Anders, en lastbil tillverkas av nya delar, ingen vill ju köpa en lastbil 

som tillverkats enbart av Service Exchange delar.  
 

 Det som driver Anders i arbetet med CE har inte att göra med miljö utan de 

ekonomiska möjligheterna, att man på samma gång kan göra en insats för miljön 

känns dock bra. Han ser potential i CE och en potential för ökad lönsamhet för Scania. 
 
3.2.5 Tarkett 
 

Tarkett är ett globalt företag med stark förankring i Sverige, som tillverkar och säljer golv- 

och väggprodukter. På Tarkett har man valt att satsa på cirkulär ekonomi och blev år 2013 ett 

av de 100 företag som ingår i Ellen McArthurs program Circular Economy 100, som syftar 

till att hjälpa företag utveckla deras möjligheter med CE. (Ellen MacArthur Foundation) 

Intervjun hölls med Dag Duberg, Nordic Sustainabillity Manager på Tarkett i Sverige. För en 

längre sammanfattning av intervjun, se Bilaga 9.  
 

 Tarkett bestämde sig år 2010 på koncernnivå att de ska arbeta för CE för att kunna ha 

en plats i framtiden. Det är ett affärsmässigt perspektiv, att spara både resurser och 

pengar. 
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 Ett hinder med plastgolv som Dag tar upp är att de ofta är fastlimmade och det är 

problematiskt att separera lim från plasten. Även om det finns lösningar och processer 

som klarar det jobbar man istället nu mot att använda material som är tillräckligt styvt 

för att kunna lägga som golv utan att lim behövs. Andra lösningar är golv som går att 

klicka fast. 

 

 Den stora problematiken för Tarkett och andra som tillverkar långlivade produkter är 

kemiskt innehåll. Det de använde för 20 år sedan som då var lagligt och 

rekommenderat får idag inte användas eller blivit impopulärt. Enligt Dag måste vi 

kunna acceptera att gamla produkter som inte lever upp till dagens miljökrav måste 

kunna återanvändas. Annars är hela tanken med återanvändning och återtillverkning 

förstörd. Idag är målen om giftfri miljö och målen om att återvinna, återanvända och 

återtillverka motstridiga. Det krävs en politisk diskussion anser Dag. Om man inte får 

använda dessa produkter eldas de istället upp till ingen nytta och scenariot kommer 

upprepa sig var 20 år när golven som installerats byts ut. 
 

 Dag tillägger, angående den tekniska cykeln att, det inte är säkert att de gamla golven 

går tillbaka till dem och istället måste de jobba branschöverskridande. Tarkett kanske 

ska göra golv av något helt annat än gamla golv och deras gamla golv kanske ska bli 

något annat än golv igen. I Brasilien ligger deras fabrik intill en fabrik som tillverkar 

läkemedel där deras förpackningsspill inte får användas på grund av hygienkrav. Det 

tar Tarkett vara på och använder i sin produktion. Andra exempel är textilgolv som 

innehåller mycket fyllmedel, Holländska vattenverket får mycket kalk över som 

Tarkett tar och använder som fyllmedel. Linoleumgolv innehåller kork, det tas från det 

spill som blir från en champagnefabrik och fisknät samlas in för att användas som 

fiber i textiltillverkningen.  
 

 Tarkett jobbar aktivt med att öka andelen förnyelsebart material, t.ex. att byta ut 

traditionella polymerer mot biopolymerer. I fabriken i Ronneby har de bytt ut råoljan i 

mjukgörare till växtbaserad olja. Problemet är att det är svårt att få tag på växtbaserad 

olja. De köper i princip upp allt som finns men det saknas produktionskapacitet hos 

tillverkarna. De hoppas på en förändring i takt med att efterfrågan ökar, men det är en 

trög process med byte av kemikalier tillägger Dag. 

 

 Tarkett försöker återanvända allt material de kommer över men även när det innehåller 

lagliga ämnen kan det vara ämnen som kunder tror är farliga och väljer bort. 

 

 Tarkett har även ett tillbakatagningssystem. Textilplattor sälj med en garanti om att de 

köps tillbaka när kunden inte vill ha dem längre, där de garanterar att de återvinns. De 

har även leasingsystem där de hyr ut plattor. De jobbar med att utveckla den 

verksamheten men där finns många hinder att övervinna. Det är olika utformningar 

beroende på om man är ett tillverkande, säljande eller uthyrande företag. T.ex. är det 

mycket juridik, vad händer om huset brinner upp och det är Tarketts uthyrda golv som 

är installerade, hur ställs krav på kvalitet vid tillbakatagning, hur ser 

transportlösningen ut för att den ska vara både ekonomisk, miljömässigt och 

tidsmässigt lönsamt? Det finns många obesvarade frågor säger Dag. De jobbar med att 

försöka ta hjälp av experter i sådana här frågor. Det är även svårt att få finansiering 

internt innan man kan påvisa lönsamma volymer. Därför är det bra att börja med det 

interna produktionsspillet, där finns volymer och man kan lägga till externt spill för att 

lära sig grunderna. 
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 En annan utmaning är att det är svårt att hitta råvaror till deras produkter från andra 

branscher, det branschöverskridande samarbetet saknas i viss mån. En ingång är att 

börja prata med återvinningsentreprenörerna vilket också numer görs. I framtiden 

hoppas Dag på att det ska finnas produktkataloger hos återvinningsföretagen där det är 

möjligt att leta upp de material man behöver och få information kring vad de 

innehåller. Råvaror som i sitt jungfrutillstånd är alldeles för dyra för att använda idag 

kanske har en annan prisbild som återvunnet och det kan öppna många möjligheter till 

nya konstellationer av produkter tror Dag. 

 

 Sverige är långt fram i miljöarbetet och Dag förklarar att i många år kändes det som 

att slåss mot väderkvarnar i andra länder, de förstod inte varför han villa ha data över 

deras material, de antog att han skulle börja konkurrera med dem snarare än att data 

behövdes i arbetet mot en hållbarare värld. Det börjar förändras och det är viktigt att 

det förändras på alla plan. En stor fördel med CE är att det är relativt 

konkurrensneutralt anser Dag, nätverkandet utvecklas i rätt riktning, man vill hjälpa 

varandra då det finns många win win-lösningar. Återvinningsentreprenörer med 

material som för dom är värdelöst kan istället vara en stor tillgång för Tarkett. 
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4. Diskussion och slutsats 
 

I detta avsnitt kommer de hinder som litteratur, företagens representanter och akademiker 

upplever inför en implementering av CE sammanställas och diskuteras. De hinder som 

diskuterats i litteratur har i företagens intervjuer bekräftats existera. Intervjuerna har gett ett 

bättre perspektiv på vad dessa hinder faktiskt innebär. 

 

Information som vi saknat i arbetet är konkret data, det har inte på ett tillfredsställande vis gått 

att ta fram användbar data som underlag. Det har dels att göra med att företagen inte fullt 

implementerat CE och att de ogärna vill dela med sig av specifik data. 
 

4.1 Grunden för implementering ligger i att cirkulär ekonomi måste vara lönsam 
 

En grundläggande faktor för att en implementering ska ske är att affärsmodellen måste vara 

lönsam för företagen. När CE marknadsförs måste dess ekonomiska fördel vara i fokus. Det 

tas upp i den litteratur som legat till grund för arbetet. Både Amir och Farazee påpekade under 

respektive intervju att de ekonomiska fördelarna måste påvisas för att en implementering ska 

ske samt utvecklas. Det bekräftas vid intervjuerna av företagen. Sandvik har sitt 

återköpsprogram som återanvänder volfram just för att det är lönsamt för företaget och de vill 

utvidga deras verksamhet för andra hårdmetaller för att det just är värdefulla råvaror. Ju högre 

värdet är på materialet desto intressantare är det. Detsamma gäller Scanias Service Exchange 

program. Anders drivs inte i första hand av de positiva miljöeffekterna programmet medför 

utan han ser det som lönsamt för företaget. 

 

Ett hinder blir då att ekonomiska fördelar är svåra att påvisa. SCA och Stora Enso är båda 

företag som vill se fler företag använda deras avfall som råvara. Men det måste finnas ett 

ekonomiskt incitament för att använda materialet i t.ex. återvunna blöjor. Avfall måste bli 

betraktat som råvara. För att avfall ska kunna betraktas som råvara måste företag se värdet i 

dessa materialströmmar i form av nya produktinnovationer. (Dock finns det avfall som inte 

får användas i nya produkter men detta diskuteras under lagstiftning) Branschöverskridande 

samarbeten behöver också öka i just detta syfte. Företag som Tarkett ser gärna att det finns 

fler företag som kan erbjuda avfall som de kan använda som råvaror. De produkter som 

Scania idag inte kan återtillverka förstörs och återvinns för att förhindra att andra intressenter 

kan kopiera konceptet. Det vore önskvärt att avtal istället slöts för att dessa intressenter mot 

betalning kunde återtillverka de komponenter som inte är lönsamma för Scania, för att 

förhindra att de förstörs. 

 

Det är även svårt att visa de ekonomiska fördelarna med CE då det finns få exempel på 

företag som fullt implementerat denna affärsmodell och att varje företag har en unik situation 

för hur denna modell ska implementeras. 
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4.2 Attitydens påverkan och företagens olika bild av cirkulär ekonomi 
 

Även om ekonomiska fördelar kan påvisas menar litteraturen på att företaget i sig måste vara 

motiverade och engagerade för en omställning samt att företag har anskaffat kunskapen. Bo 

förklarade att Sandvik har genomgått en mognadsprocess när det gäller miljöfrågor. Detta kan 

dels förklaras med att företaget såg ekonomiska fördelar i återköpsprogrammet av hårdmetall. 

Eftersom denna typ av verksamhet inte är företagets centrala roll finns det fortfarande mer att 

göra som idag inte prioriteras. Det ska även noteras att Bo inte hade hört begreppet CE innan, 

däremot closed-loop, vilket kan tyda på brist på information och att det existerar olika bilder 

på hur denna typ av affärsmodell uppfattas. Anders på Scania har även svårt att motivera sin 

ledning och R&D-avdelning  att deras Service Exchange program ska utvidgas. En del förstår 

inte potentialen med det och ser det som dyrt och krångligt. Intresset finns helt enkelt inte. 

Här är attityden ett klart hinder. 

 

Anledningen till att det finns informations- och attitydproblem i många företag kan ha att göra 

med att det linjära tankesättet inom industrin är djupt rotat sedan den industriella 

revolutionens början. Det är något som Amir tar upp samtidigt som han påpekar att den 

svenska industrin lättare kan överkomma det då det svenska, tillsammans med resterande 

Norden, samhället har en djupare förståelse för att åtgärder för ett hållbarare samhälle krävs. 

Det gäller då att de svenska konsumenterna aktivt efterfrågar det för att industrin skall söka 

efter en lösning.      

 

Bristen på information innebär även att företag är oroliga för att återtillverkade produkter 

kommer kannibalisera deras försäljning av nya produkter, vilket kan innebär att en negativ 

attityd skapas enligt Farazee, det var dock inget vi fick bekräftat av företagen. Det är dock en 

rimlig fundering som bör undersökas vidare. 

 

I företag som redan förlitar sig på förnybara resurser, som SCA och Stora Enso, är attityden 

inte ett stort problem. Deras verksamheter har länge haft dessa typer av principer i deras 

tänkesätt och är därmed högt förankrat i ledningen. Detsamma gäller Tarkett, eftersom 

tankesättet är väl förankrat i ledningen sprider sig kunskaperna till resten av företaget. 

Kunskaperna om vad CE kan vara varierar dock i viss mån inom företagen.  

 

Den negativa attityd som ibland kan finnas hos ledning och på avdelningar kan tänkas komma 

från det tidigare arbete med hållbarhet som kan uppfattas som kostsamt och tvingande. CE 

riskerar att uppfattas som ett nytt namn på ännu ett krävande steg mot mer hållbarhet utan 

ekonomisk potential trots att det inte är tanken. Företagen kunde varken bekräfta eller avslå 

påståendet då de inte funderat i de banorna, däremot tycks forskarna se det mönstret. 

 

Det kan i sin tur vara sprunget ur att det finns brist på information hos företagen. Anledningen 

kan vara att många tycks ha en vitt skild bild över vad CE innebär. Både i litteratur och hos 

intervjuade personer skiljer sig uppfattningen av vad det innebär, få talar om begreppet som 

ett systemtänk utan talar oftare om det som delmoment. Företag som Scania och Sandvik ser 

sina program för återköp och återtillverkning som cirkulära men dessa modeller avser endast 

vissa produkter. Det är inte modeller som genomsyrar hela företagets produkter. 
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Stora Enso, SCA och Tarkett ser också sina produkter som cirkulära då största delen av 

produkterna kan återvinnas. Detta kan dock ifrågasättas då företagen inte kan säkerställa att 

alla deras produkter verkligen genomgår återtillverkning, återvinning eller återanvändning. 

Vilket dels kan förklaras med att det finns svårigheter med att spåra upp just deras produkter i 

och med att det är förbrukningsvaror med lågt värde. Företagen får då sätta sin tillit att 

slutkonsumenten återvinner produkten.   

 

Attityden gäller inte bara företag, det gäller konsumenter också. Precis som nämnts i litteratur 

styrs ofta det som produceras av konsumenters efterfrågan. Det kan ha göra med de trender 

som finns inom de olika produktområdena. Om trenderna ofta skiftar ökar konsumtionen. Sen 

kan det ha göra med konsumenternas efterfrågan på miljövänliga eller cirkulära produkter. 

Hos Scanias kunder ligger ofta efterfrågan på billiga och hållbara produkter. Kunderna har 

svårt att se att återtillverkade delar är lika bra som nya. Det finns också en osäkerhet om vilka 

ämnen som är farliga för användaren och därför väljs produkter bort på felaktig grund, det är 

en verklighet för t.ex. Tarkett.  

 

För t.ex. Stora Enso, finns en efterfrågan hos kunder att vilja byta ut deras icke-förnyelsebara 

produkter med förnyelsebara. Deras kunder kanske inte har ett krav på cirkulära produkter 

men de har en form av miljövänlighet i åtanke. Kundernas efterfrågan ser alltså olika ut 

beroende på i vilket produktområde man kollar på. Företag behöver skapa en dialog med 

kunder för att påvisa fördelarna med produkter som är skapta i linje med CE för att skapa 

efterfrågan.   

 

4.3 Hindrande lagstiftning 
 

En gemensam faktor som tydligt kom fram i de intervjuer som hölls med forskare och 

företagsrepresentanter var den bristfälliga lagstiftning som idag håller tillbaka utvecklingen av 

CE. Amir sammanfattade det som att nuvarande lagstiftning är stiftad med det linjära 

tankesättet i beaktning där säkerhet och hygien går före allt. Vilket i många fall omöjliggör en 

cirkulär modell där avfall går tillbaka som ingångsmaterial vid produktion. 
 
Bo Nelander på Sandvik upplevde problem med komplex lagstiftning för avfallstransporter, 

varje land och region hade egna regler. Tillstånd krävs från levererande land, mottagarland 

och transitland, även inom EU saknades tillfredsställande gemensam lagstiftning. 
 
Kenneth Collander på Stora Enso tar upp att rådande myndighetskrav gör det omöjligt för 

dem att använda delar av deras avfall i sin produktion på grund av strikta krav på hygien och 

säkerhet, istället för att avfallet ingår i produktionskretsloppet går det till deponi. 
 
Kersti Sandqvist på SCA tar upp liknande problem som Kenneth på Stora Enso gällande 

avfall, det finns juridiska barriärer som hindrar dem från att använda avfall som en råvara i 

produktion. 
 
Dag Duberg på Tarkett hålls tillbaka av samma anledning som Stora Enso och SCA. Lagar 

och reglar som hindrar dem från att använda råvaror från uttjänta golv som innehåller 

komponenter som för 20 år sedan var godkända och rekommenderade men som idag anses 

skadlig och därför förbjuden. Lagen är stelbent och skiljer inte på användningsområde, 

råvaror som kan vara skadliga i barnleksaker utgör ingen skada i vissa applikationer i 

byggmaterial. Det gör att istället för att kunna använda redan utvunnen råvara måste ny råvara 
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utvinnas som tär på jordens resurser. Det finns alltså ett problem med att kombinera målen om 

att vara giftfri och cirkulär samtidigt, vilket påpekades av många som intervjuades.  
 
Anders Mossberg som arbetar med Scanias Service Exchange sortiment påpekar att, även om 

det inte specifikt gäller Sverige, det finns i länder där de är aktiva finns lagstiftning som 

hindrar dem från att importera återtillverkade reservdelar. 
 
Farazee som är doktorand och forskar i bl.a. cirkulär ekonomi tar upp att ett av företagen som 

ingår i deras fallstudie, som återtillverkar styrsystem för bilindustrin, har problem med att 

återtillverkade produkter inte får användas i nya bilar. 
 
Det är ytterst oroväckande att lagstiftning som är tänkt att skydda individ och samhälle nu 

istället bidrar till att hindra utvecklingen mot en hållbarare värld. Självklart ska man ta i 

beaktning att företag och forskare är partiska då de vill att just deras område ska prioriteras 

men oavsett är det objektiva hinder. De efterfrågar inte särlagstiftning utan påvisar istället att 

lagar behöver justeras för att marknadsmekanismerna skall fungera som det är tänkt. I takt 

med att europakommissionen arbetar med att utvärdera och hålla fram CE kommer det 

förhoppningsvis situationen förbättras, vilket t.ex. Amir har förhoppningar om. 
 
Det ska noteras att information om lagstiftning i litteraturen som använts för litteraturstudien 

varit knapphändig och än mer allmän än det som kommit upp under de empiriska studierna, i 

litteraturen tas det mer upp att information och kunskap kring regelverken saknas hos 

företagen, vilket vi inte upplevt. 

 

I litteraturen tas det upp att subventioner kan agera hinder för förnyelsebara energikällor då 

fossila energikällor till högre grad är subventionerade. Under intervjun med Amir tas det även 

upp att subventioner inte är lösningen för CE, om det används ska det vara kortsiktigt och inte 

som idag kontinuerligt. Om en affärsmodell ska fungera på sikt måste den kunna fungera utan 

subventioner. 

4.4 Design 

I litteraturen som använts i litteraturstudien tas det upp att en produkts design är essentiell vid 

en implementering av CE. Dagens linjära affärsmodell har medfört att produkters design inte 

lämpar sig för återtillverkning. Produkternas design prioriteras annorlunda, t.ex. Scania som 

tillverkar lättare komponenter för att deras kunders ska kunna lasta mer på lastbilen. 

 

Företagen som intervjuats upplever att det är problem med att separera produkternas 

beståndsdelar vid återvinning på grund av deras komplexitet, det upplevs som ett hinder vid 

designen av produkterna. Det är en del, den andra delen handlar om att designa värdekedjan 

för att möjliggöra en smidigare återtillverkning. Nutidens värdekedja bygger på att på bästa 

sätt tillverka och sälja produkter enbart. För att förenkla för den cirkulära ekonomin krävs att 

nuvarande framåtriktade värdekedja kan integreras med den cirkulära ekonomins omvända 

värdekedja. En möjlig ingång är konceptet med olika PSS-modeller, många företag har idag 

någon form av leasingtjänster alternativt kontraktsförsäljning, idag tas produkten tillbaka men 

går ofta till deponi. Kan de lägga till steget med återtillverkning av de tillbakatagna 

leasingprodukterna är mycket vunnet. En anledning till varför produkter inte återillverkas kan 

ha göra med svårigheten att planera flödet av tillbakatagna produkter. Det kan vara svårt att 

bedöma när en produkt ska ta tillbaka då produktens livscykel inte bestämts i förväg, det 

behövs sättas i system för att på ett resurseffektivt sätt återtillverka produkten. Det för att 
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undvika osäkerheten kring när och hur mycket av produkterna kommer tillbaka samt dess 

kvalité. En tänkt lösning på det problemet är ResCom som tas upp i intervjun med Farazee. 

ResCom syftar just till att i förväg bestämma en produkts livscykel och produkten förses med 

information om hur många livscykler den hittills genomgått för att på så sätt informera 

kunden om kvalité och prisbild. För den intresserade läsaren finns ResCom att läsa om på 

ResComs.eu. I kombination med ResCom kan system liknande Scanias med pant användas, 

som även Sandvik i viss mån använder i sitt återköpsprogram och Tarkett med textilplattor, 

där man betalar kund för den uttjänta varan. Vilket ger kunden incitament att föra tillbaka 

produkten till tillverkaren.  
 
Dessa två designaspekter måste även de integreras, att enbart designa en produkt för fler och 

längre livscykler är till liten tröst om värdekedjan inte är designad för att nyttja potentialen i 

denna nya produktdesign. Ett problem är att varje enskilt företag måste lösa produktdesignen, 

det finns ingen allmän formel då det finns oändligt utbud av produktvarianter, detsamma 

gäller värdekedjor även om de enklare kan kategoriseras och företag kan samarbeta inom sin 

bransch.  
 
Problemen med att varje produkts design måste åtgärdas på ett unikt vis har påvisats i de 

intervjuer som gjorts. Produktdesignen har inte förändrats medan företagen ofta försökt 

möjliggöra för att ändra i värdekedjan med att skapa system för att ta tillbaka använda 

produkter och avfall för att återtillverka och skapa nya produkter. Scania har ett väl utvecklat 

program för att ta tillbaka uttjänta delar till återtillverkning men designar idag inte sina 

produkter som ingår i programmet för att underlätta återtillverkningen. SCA, Stora Enso och 

Tarketts produkter är svåra att uppgradera av naturliga själ, där man istället försöker 

återanvända fibrer och andra råvaror. Sandvik har i vissa fall designat sina produkter för att 

mindre delar ska gå att byta ut istället för hela komponenten men om de arbetar för det 

genomgående framgår tyvärr inte på ett tydligt sätt.  
 
Något som företagen gemensamt tog upp i intervjuerna var att de är i början på sitt arbete med 

att förändra värdekedjor och produktdesign anpassat för CE och att det är en lång process, 

något som är gemensamt för företagen är att de jobbar mot att använda förnyelsebara råvaror i 

större utsträckning i deras produkter. 
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4.5 Brist på data 
 

Under arbetet med litteraturstudien uppmärksammades bristen på konkret data i litteraturen 

gällande CE. Det fanns nästintill ingen konkret sammanställd data på jämförelsen om vilka 

förändringar som skett hos företag som jobbat mot mer CE. En anledning kan vara att data 

funnits att tillgå men att den lämnats ute, en annan att företagen inte velat lämna ut data och 

en tredje att företagen inte haft tillgång till data 

En specifik typ av data som saknats är materialdata. Mats Zackrisson som under lång tid 

jobbat med LCA-analyser påpekar att den LCA-data som finns att tillgå ofta är ålderdomlig 

och många företag vill inte lämna ut data med risk för att det skadar dem gentemot 

konkurrenter. Det är något som är direkt hämmande för företag som vill göra omställningen 

från linjär till cirkulär ekonomi, det blir svårt att reda ut huruvida en omställning är lönsam 

och gynnsam.  

En lösning kan vara att företagen som arbetar mot CE gemensamt börjar ställa krav på sina 

materialleverantörer med begäran om LCA-data, en gemensam plattform för företag som 

arbetar med CE kan i sin tur vara till stor hjälp med mer än bara bristen på LCA-data. 

Plattformar finns idag, men databaserna är ofta utdaterade och inte specifikt inriktade på CE. 

4.6 Sammanfattande slutsats 
 

De hinder som tas upp i litteratur och fallstudie kan sammanfattas till: Lagstiftning, design, 

attityd, brist på information och kunskap samt incitament. Främst återkommande hinder som 

togs upp under intervjuer med företagen och akademin var lagstiftning och attityd. 

Lagstiftningen upplevdes som begränsande och stod i vägen för ökad cirkulär ekonomi - 

avfall måste komma att ses som potentiell råvara. Attityden är också ett hinder som återfinns 

hos bl.a. ledningen i företag, då CE inte ses som prioriterat. 

 

Rapportens resultat visar att forskare tillsammans med företag måste göra en riktad insats mot 

politiker för att informera och kräva en förändring som förenklar arbetet mot CE. 

 

Vidare vilar ett tungt ansvar på forskare och andra personer som aktivt arbetar med CE att 

påvisa konkreta lösningar för en implementering av CE samt de ekonomiska fördelarna som 

finns med modellen, för att på så sätt öka trycket på ledningar för stora företag. 

 

Slutligen framgår ur rapportens litteraturstudie och intervjuer att produkter hos företag inte 

designas för fler livscykler på ett önskvärt sätt, trots att man i övrigt jobbar mot CE. Ofta 

satsas det istället på att göra produkten återvinningsbar, utan att säkerställa att den återvinns. 

 

Trots de hinder som föreligger finns goda förhoppningar och möjligheter för den svenska 

industrin att öka sitt arbete med CE. 
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5. Förslag till vidare arbete 
 

Under arbetets gång har det framkommit att det saknas en sammanställning kring CE och den 

svenska industrin. Vi har försökt att lyfta fram hinder som företag i den svenska 

tillverkningsindustrin stött på i arbetet mot CE och i viss mån lösningar på dessa. Det är 

övergripande, vad som behövs i nästa steg är att fler arbeten fokuserar på en specifik kategori.  

 

Att hinder och lösningar slås ihop till förutsättningar och att systematiskt undersöka dessa i 

noggrant uppdelade kategorier av tillverkningsföretag. Att göra denna kategorisering är 

krävande och ligger därmed utanför omfattningen av det här projektet. 

 

Andra frågor att jobba med kan vara: 

 

Vilka specifika lagar som hindrar arbetet med just CE och hur de kan förändras. 

 

Ta fram förbättringsförslag för branschöverskridande samarbete. 

 

Hur kan man på ett bättre sätt informera nyckelpersoner inom företagen om CE? 

 

Undersöka varför företag valt att inte arbeta med CE? Då denna rapport enbart behandlar de 

hinder företag som redan arbetar med CE upplever. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjufrågor 

 
Vårt intresse ligger i ta reda på vilka hinder som kan föreligga vid en implementering av cirkulär 

ekonomi. En sammanfattning om konceptet cirkulär ekonomi finns längst ner i dokumentet.  

 

1. Allmänt om cirkulär ekonomi. 

 

a. Vad är er bild av en cirkulär ekonomi?  

 

b. Vad är er åsikt om ”Cirkulär Ekonomi”? Ser ni det som ett instrument som kan 

förbättra er affärsmodell eller ett ansvarsområde för miljön med ett nytt namn?  

 

c. Vilka anser ni är de största grundläggande utmaningarna för en implementering av 

cirkulär ekonomi/remanufacturing? 

 

2. Frågor angående värdeskapande/resurseffektivitet.  

 

a. Vilka svårigheter finns med att bygga in värde genom att, öka cyklingstiden i de olika 

cyklerna, hålla snävare cykler samt kaskadtänk? 

 

b. Designen är ytterst viktig i cirkulär ekonomi, vad är det viktigaste att tänka på när 

man designar en produkt för t.ex. “remanufacturing, reuse and recycle (3R)? 

 

c. Designar ni era produkter för att de ska genomgå fler livscykler med hjälp av 

remanufacturing? 

 

d. (Hur kan LCA (Life Cycle Assessment) utvecklas för att få större fotfäste i industrin 

generellt och vidare kunna användas som underlag och verktyg vid övergång till 

cirkulära affärsmodeller?) 

 

3. Frågor angående lönsamhet. 

 

a. Ser ni cirkulär ekonomi som en lönsam affärsmodell? Varför/varför inte? 

 

4. Frågor angående affärsmodeller. 

 

a. Inom den cirkulära ekonomin talas det bl.a. om att det krävs en förändring i synsättet 

på ägande. Ett exempel är leasing av produkter där man fokuserar på att sälja tjänsten 

snarare än produkten. Hur ser ni på detta?  

 

b. Ett annat sätt är att sälja det resultat som kunden efterfrågar utan fokus på vilka 

produkter som krävs. Är detta något ni jobbar med? Varför/Varför inte? 

 

c. Hur har ni förändrat er försörjningskedja (supply chain) i ert arbete mot en cirkulär 

ekonomi 
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5. Frågor, företaget. 

 

 

a. Inom vilket affärsområde har ni kommit längst i arbetet med er strategi för cirkulär 

ekonomi? 

 

b. I vilka sektioner/avdelningar/affärsområden har ni sådana program, jobbar ni mot att 

implementera det i fler affärsområden än de ni har i nuläget? 

 

c. Vad är motiveringen bakom ert arbete? 

 

d. Vad anser ni behöver göras med den juridiska delen, lagstiftning? 

 

6. Frågor angående de generella hinder som finns i litteratur. 

 

a. Man pratar om att attityden är en grundläggande faktor till omvandling till 

cirkulär ekonomi. Varför tror ni att det är så? 

 

b. Tycker ni att det finns brist på information samt kompetens om ämnet för att skapa ett 

intresse för omvandling till en cirkulär affärsmodell, både inom företag och 

samhället? 

 

Konceptet Cirkulär Ekonomi 
 
Cirkulär ekonomi är en typ av industriell ekonomi som har för avsikt att vara reparativ, ha som mål att 

förlita sig på förnybar energi, minska, spåra samt eliminera alla typer av giftiga ämnen samt 

tillintetgöra alla typer av restprodukter. Fokus ska ligga på att ha en optimerad produkt där mjukvaran 

och hårdvaran kan uppgraderas för att kunna användas i flera livscykler. Detta innebär en noggrann 

översyn över materialflödena i produktionen. I cirkulär ekonomi finns det två typer av cirkulerande 

materialflöden. Dels biologiska ämnen som är designade att återgå i biosfären samt tekniska ämnen 

som är designade att cirkulera i hög kvalité utan att återgå till biosfären. När det gäller den tekniska 

cykeln är tanken att ämnena ska antingen återvinnas, återanvändas, återmonteras eller underhållas. Om 

dessa två cykler tas i beaktning när det skapas nya produkter är tanken att man ”designar” bort alla 

typer av restprodukter. Båda dessa cykler presenteras i bilden nedan. 
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Bilaga 2 Intervju Farazee Asif 
 

En person som arbetar med frågor rörande CE är Farazee Asif. Farazee är doktorand och 

forskningsingenjör vid institutionen för industriell produktion vid KTH. Hans forskning ligger 

i området CE men mer specifikt arbetar han med att skapa modeller och simuleringar av 

komplexa system i form av slutna produktlivscykler. 

 

Farazee anser att det inte är en fråga huruvida vi behöver CE eller inte, det är uppenbart för 

honom att de resurser vi har är begränsade och vi behöver därför göra allt vi kan för att bevara 

dem i största möjliga mån. Alla metoder och tillvägagångssätt som spar på jordens resurser är 

att sträva efter. Traditionellt har industrin försökt att minimera sin energianvändning, resurser, 

avfall och avtryck på miljön. Farazee anser detta vara suboptimering då ofta en minskning på 

en front lett till en ökning på en annan. Det Farazee och hans medarbetare försöker 

argumentera för med CE är att kolla ur systemets perspektiv och optimera utifrån det. Det 

andra konceptet i CE är att använda produkter i fler livscykler. Det kanske existerar en 

resurseffektiv tillverkningsprocess där inget går till spillo, produktionen är optimerad, 

energiåtgången är låg men sen produceras en produkt som bara fungerar i sex till tolv 

månader för att sedan återvinnas eller liknande. Det är optimering men du får inte den effekt 

du skulle kunna få ut. 

 

Farazee påpekar att det är svårt att ta reda på vilka de huvudsakliga hindren kring CE är då 

väldigt få företag faktiskt implementerat CE fullskaligt. De företag han stött på som 

misslyckats med CE har oftast inte nått upp till en fullständig cirkulär ekonomi, de har endast 

delvis implementerat konceptet. T.ex. använder en del företag sig av leasing, vilket är bra men 

vad gör de med produkten när den kommer tillbaka till företaget? Jo, i många fall hamnar den 

på en avfallsanläggning eller återvinningsstation, därmed har de inte hela konceptet med CE. 

 

Generella hinder enligt Farazee, som även tas upp i litteratur, är konsumentens roll, hur de 

hanterar produkterna. Ett annat är att företag, industri och OEM’s (Original Equipment 

Manufacturer) är osäkra på hur CE kommer påverka deras affärer. De är rädda för att det 

kommer kannibalisera deras försäljning av nya produkter. Det är kunskaper som saknas inom 

CE och därför kan allt ses som hinder för dessa aktörer. I dagens läge är det därför en väldigt 

svår fråga att diskutera och tillsvidare får man enligt Farazee hålla sig till de hinder som tas 

upp i tillgänglig litteratur. 

 

Farazee nämner tre fallstudier han och hans medarbetare jobbar med för tillfället. Företagen 

som ingår är unika och även deras hinder för CE. Ett av företagen tillverkar tv-apparater, 

Loewe, och deras största hinder är enligt Farazee inom kategorin teknologi då det t.ex. 

kommer ut nya tv-skärmar på marknaden var sjätte månad. Det är svårt för dem att hålla 

jämna steg med den utvecklingen då den i stor grad styrs av producenterna som vill få ut sina 

nya skärmar på marknaden. En 5mm tunnare skärm kommer ut och då ska varje ny tv ha den. 

Tanken med CE är att du ska kunna återanvända komponenter alternativt omarbeta dem, men 

det funkar inte i det här exemplet med utvecklingens tempo där föregående komponenter 

saknar användningsområde vilket gör att teknologin blir det största hindret i det här fallet. 

 

Det andra företaget, tedrive, tillverkar och utvecklar styrteknik inom bilindustrin. Ett av deras 

stora hinder är rådande lagstiftning. De har utvecklat ett effektivt system för återtillverkning 

men de får inte enligt rådande lagar använda deras återtillverkade produkter i nya bilar och 

därför är deras affärsmöjligheter begränsade till reservdelsmarknaden. Om det istället enligt 

Farazee hade funnits lagstiftning som hade gjort detta lagligt i form av att företagen kan 
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garantera säkerhet och garanti samt ta ansvar för detta hade det hjälpt mycket. Generellt vill 

han se lagar som skapar motivation hos företagen, inte tvång. Vidare tillverkar de sina 

produkter åt OEM’s som i sin tur är väldigt försiktiga med att släppa ut dessa produkter på 

marknaden då de är rädda för att om det kommer ut för mycket återtillverkade produkter 

kommer deras nya produkter bli kannibaliserade.  

 

Det tredje företaget, Bugaboo, tillverkar bl.a. barnvagnar i den övre prisklassen och är därmed 

väldigt känsliga för förändringar i mode och trender. Vilket därmed är ett av deras stora 

hinder. Barnvagnarna används en kortare period och då deras kunder ofta har gott om pengar 

är de inte intresserade av att köpa begagnade/återtillverkade barnvagnar. 

 

Farazee påpekar att just på grund av att alla företag har en unik situation är det svårt att ta 

fram en generell formel för hur CE ska implementeras. Det som funkar för ett företag kanske 

inte alls funkar för ett annat. 

 

Ovisshet är enligt Farazee ett stort generellt hinder för CE, som han nämner tidigare är många 

företag rädda för hur CE kommer påverka deras affärer i form av t.ex. kannibalisering. Om 

man inte i förväg vet hur lång tid produkten kommer användas innan den behöver en 

uppgradering eller reparation är det svårt att planera. Därför har Farazee tillsammans med sina 

kollegor tagit fram ett system, ResCom (Resource Conservative Manufacturing), som syftar 

just till att övervinna detta hinder. Tanken är att företagen i förväg producerar för ett bestämt 

antal cykler som dessutom är tidsbestämda och uppmärkta. Tiden för en livscykel bestäms i 

förväg och produkten kan därför tas tillbaka på utsatt tid vilket gör att produkt- och 

materialflöden blir kontinuerliga och förutsägbara. Produkterna skall också märkas upp för att 

konsumenterna skall vara medvetna om vilken version av produkten de har och priset skall 

vara därefter. 

 

Många gånger nämns modularitet som den designmetoden att använda sig av vid CE i 

litteratur. Att satsa på modularitet för alla företag är enligt Farazee inget att eftersträva då det 

på grund av varje företags unika situation även kan bidra till att öka utsläpp och kostnader. 

Han tycker det är viktigt att inte låsa fast sig vid ett specifikt tillvägagångssätt. Utan istället 

vara öppen för de lösningar som kan hjälpa varje enskilt företag framåt i arbetet mot CE. 

 

Attityden spelar en stor roll för en implementering av CE. Enligt Farazee har det mycket att 

göra med pengar och kunskap. När ett företag ser pengar i något kommer deras attityd att 

förändras och vidare är bristen på kunskap ett problem. Att det saknas positiv attityd kring CE 

kan bero på att det saknas kunskap. Kan man bevisa för företagen att det finns pengar att tjäna 

på CE kommer både attityden och kunskapen att förbättras. 

 

Att det fins brist på information är definitivt är ett hinder för CE enligt Farazee. Att vi jobbar 

med ämnet är förmodligen för att vi är intresserade av ämnet påpekar Farazee. Det måste helt 

enkelt finnas ett intresse hos företaget. Intresset för CE hos företag uppstår inte från att läsa en 

eller två böcker och det kräver stor kunskap för att börja förändra företagets affärsmodell från 

grunden. Farazee menar på att ju mer kommunikation vi har med företag angående CE desto 

lättare kommer det vara att väcka företagets intresse. 

 

Farazee påpekar även att den tekniska kompetensen kommer öka hos företag när intresset och 

viljan att använda sig av CE fått fotfäste. Industrins roll är ju att lösa problem och om man 

utmanar industrin kommer de komma fram med en väldigt bra lösning.   
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Om en omställning ska ske måste kunder ändra sin inställning till ägande. Från att känna 

stolthet i att äga sina saker till att vara mer öppen att dela på resurser. Farazee tror 

omställningen kommer gå snabbare om industrin tar initiativet snarare än om konsumenterna 

börjar efterfråga det, då industrin har resurser till att kampanja och påverka i större grad.   
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Bilaga 3 Intervju Mats Zackrisson 
 

Mats Zackrisson är forskningsingenjör på forskningsinstitutet Swerea IVF. Han arbetar med 

LCA (Life Cycle Assessment). Tillsammans med Mats diskuteras LCA’s roll i en cirkulär 

ekonomi och vilka hinder som finns kring LCA som därmed övergår i hinder för cirkulär 

ekonomi. 

 

Många problem som Mats adresserar är just bristen på data att tillgå vid LCA-analyser. 

Många LCA-projekt har strandat i sina sökningar efter data från tillverkare, dels på grund av 

att tillverkare inte samlat data men också för att de inte velat dela med sig av insamlad data. 

När företag väl skapar efterfrågan hos sina materialleverantörer tror Mats att utveckling och 

förbättringar kommer ske på området.  

 

I Sverige finns det tydliga svårigheter. Här jobbar man ofta mot kund med tillverkning i 

Sverige, som i sin tur köper sina komponenter från stora företag i Europa. Där tar det stopp. 

De stora företagen i Europa lämnar generellt inte ut data kring deras tillverkningsprocess 

enligt Mats.  

 

Det finns dock databaser som företag valt att lämna ut data till. Men många av dessa databaser 

är ålderdomliga eftersom utvecklingen har stannat av. De fungerar på områden där 

teknikutvecklingen gått långsamt men det blir problematisk på områden där utvecklingen gått 

snabbt.  

 

Brist på data för att göra LCA-analyser skapar indirekt en svårighet när det kommer till CE. 

För att kunna gå i en mer cirkulär riktning i tillverkningsindustrin och för att avgöra huruvida 

CE är vägen att gå eller inte krävs stora mängder data för underlag, vilket i stor mån saknas 

idag. Han anser att man bör räkna på varje enskilt fall, det är inte säkert att cirkulär ekonomi 

är vägen att gå för alla företag. Det kan ju vara att i vissa fall kostar det för mycket och inte 

tillför något i miljöarbetet. Han tar upp ett exempel med batterier, där säger lagen att de måste 

återvinnas på ett särskilt sätt som medför stora kostnader och tveksam påverkan på miljön. 

Detta är en konsekvens av bristen på data, man pushar i en riktning utan att ha underlag för 

det. Det krävs därför en gradvis övergång i takt med att mer data samlas in och analyseras.   

 

Han tror att en sak som kan sätta fart på utvecklingen för LCA är om företag börjar använda 

sig av miljövarudeklarationer för sina produkter. Miljödeklarationer är dokument som 

sammanfattar all miljöinformation om en produkt. Denna kan användas som reklam för 

företag för att påvisa deras positiva miljöpåverkan till kunder. Det är har tyvärr inte skett i den 

utsträckning som är önskvärd. Anledningen tror Mats är att man inte vill framstå i dålig dager. 

T.ex. har vi Sverige väldigt ren el gentemot många andra länder och det medför att det är svårt 

att konkurrera med deklarationerna. Mats påpekar att en möjlighet är justera detta är genom 

lagar och regler, men för att kunna skapa bra lagar och regler behövs bra data i sin tur.  

 

De hinder som föreligger en implementering av CE inom den svenska tillverkningsindustrin 

är enligt Mats affärsmodeller. Att det krävs mycket arbete med att ta fram nya fungerande 

affärsmodeller som syftar till att frångå de affärsmodeller vi använder idag där företag säljer 

till konsument som tar över ansvaret, använder produkten och kastar den när den tjänat sitt 

syfte. 
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Många problem som kommer upp vid arbetet med nya affärsmodeller är kring garantier och 

lagstiftning. Bara terminologin kring garantier och lagstiftning är krånglig, vem har ansvaret 

för produkten? När produktens ägare är företaget innebär det i dagens läge ofta att konsument 

inte får omarbeta produkten vilket kan vara ett hinder för många. Det finns många låsningar 

idag och det är en stor anledning till att inte särskilt mycket hänt på området anser Mats. Det 

saknas även i många fall exempel på modeller som fungerat och framförallt de som varit 

lönsamma. 

  

Andra hinder som tas upp är det att människor är vana att äga sina produkter. Det behöver inte 

vara ett hinder för cirkulär ekonomi i framtiden men mycket väl ett hinder i utvecklingen mot 

mer leasing vilket är ett koncept som många idag känner till och lätt kan anpassas till cirkulär 

ekonomi. Det är dock något som Mats tror, likt Farazee, är på väg att förändras i och med den 

nya generationen som växer upp. Bilpooler och andra delningstjänster anses ofta mer okej 

bland yngre generationer där äganderollen inte har samma status. 
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Bilaga 4 Intervju Amir Rashid 
 

Amir Rashid är universitetslektor på avdelningen för industriell produktion vid KTH. Han och 

hans kollegor (bl.a. Farazee Asif) arbetar med hur man kan lösa problemen med en cirkulär 

ekonomi. Det är därför intressant och betydelsefullt för detta arbete att ta del av hans kunskap. 

Det ska även påpekas att denna intervju genomfördes efter att vissa av intervjuerna på 

företagen var genomförda.  
 

Intervjun inleds med att berätta för Amir vad som hittills gjort, vilka som intervjuats och vilka 

som är kvar att intervjua. Vidare förklaras det vad som kommit fram i intervjuerna och att de 

intervjuade haft svårt att precisera problem och hinder när de laborerat kring frågan om vilka 

hinder de stött på i arbetet med CE samt att de väldigt ogärna släpper ifrån sig data. Amir 

förklarar att då området är nytt för många företag förvånar resultaten honom inte och förklarar 

att det även är en utmaning för deras forskning. Såvida företagen inte är 110 % säkra på att 

data de har inte kommer spridas är det inget de ger ut.  

 

För att gå runt problemet med att företagen ogärna delar med sig av sina resultat tror han att 

det är bra att involvera företagen i olika projekt som t.ex. utvecklingsprojekt, 

forskningsprojekt och analysprojekt. Då finns det chans till att de är mer öppna eftersom det 

kan medföra fördelar för dem själva att medverka i projekten. Det inbringar känslan av att 

samarbetet kan gynna dem. Kommer man däremot in som en outsider och berättar att man ska 

skriva en rapport blir det istället väldigt svårt. 
 

Det förklaras att en gemensam faktor som upptäcks vid företagsintervjuerna är problem med 

lagstiftning. 
 
Amir utvecklar att det är problem de också upptäckt. Nuvarande lagstiftning är stiftad med det 

linjära tankesättet i beaktning. Det medför att säkerhet och hygien är prioriterat, vilket medför 

problem för företag som vill använda sig av cirkulära modeller. De får ofta inte använda sitt 

avfall på det sättet de önskar vilket medför att istället för att avfallet går tillbaks till 

produktion går det till deponi. Han anser att det därför är viktigt att påpeka det och arbeta för 

att förändra tankesättet hos de som arbetar med policy och lagstiftning, det behöver tänkas om 

helt. Att det behövs visa på vad förändringen kommer innebära och att det är ett 

paradigmskifte på gång. 

 

Ett annat stort hinder som Amir påpekar är att största delen av tillverkningsindustrin är 

uppbyggd kring det linjära tankesättet. Tillverkningsindustrin tillhör en av de svårare delarna 

för CE då dess ursprung kommer från den industriella revolutionen där idén gick ut på 

massproducering, bulkförsäljning och bygga ekonomier av skala. 

 

När företag arbetar med closed-loop-systems vid sin produktion gör de det i linje med det 

linjära tankesättet och har inte med systemtänket. CE är ett ramverk som är mycket större än 

att bara använda sig av closed-loop-systems för produkter. Enligt Amir är hela systemet idag 

för styvt designat. I och med dagens design av systemen är det svårt att använda omvända 

försörjningskedjor i produktionen, de är inte kompatibla med dagens värdekedjor, de måste 

integreras på ett bättre sätt. Det behövs undersökas hur produkter designas, produkten måste 

designas på ett sätt som förenklar en förslutning av cirkeln, affärsmodellen måste designas för 

att leverera värde i fler led och cykler till kunder och konsumenter. Allt detta måste integreras 

och de ekonomiska fördelarna för företagen måste påvisas. Om de lyckas få dem ombord är 

mycket vunnet och omställningen till CE kan komma att accelerera. 
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Den svenska tillverkningsindustrin kan enligt Amir ha ett övertag gentemot övriga europeiska 

företag då det svenska samhället har en bättre förståelse för att åtgärder krävs för en hållbarare 

värld. Det är ett stort övertag. Även de nordiska grannarna har en bättre förståelse gentemot 

övriga Europa. 

 

För att CE skall kunna implementeras och blomstra måste, enligt Amir, de ekonomiska 

fördelarna påvisas för företagen. Subventioner är inte det som är nyckeln till framgång. De tre 

kategorierna, entreprenörsföretag, SME’s och stora företag har olika förutsättningar. 

Entreprenörsföretag bör uppmanas och motiveras med stöd men det görs redan i viss grad, 

antingen i form av offentlig finansiering, från venturebolag eller riskkapitalister. SME’s går 

oftast till en bank för finansiering, stora företag har interna tillgångar och det är därför inte 

subventioner som kommer göra skiftet möjligt. Det är mycket viktigare att påvisa de 

ekonomiska fördelarna och vilka möjligheter som finns med CE. Man behöver vidare inte 

påvisa de miljömässiga fördelarna på samma sätt man varit tvungen att göra med det 

traditionella hållbarhetsarbetet då det redan är inbäddat i konceptet med CE, i de fall där 

subventioner behövs ska det vara under en kort period för att skapa en drivkraft. Inte som idag 

där det i 40 års tid har subventionerats för miljöarbete och företagen har sett det som något de 

måste göra för samhällets bästa eller för att nischa sig som gröna företag. De har sett det som 

kostnader snarare än möjligheter. 

 

Det finns därför, enligt Amir, en risk att det tidigare tänket kring hållbarhet ligger i vägen för 

CE då företagen kan se det som ännu ett namn för kostsam hållbarhet och därför vara ovilliga 

att tillvarata möjligheterna. Det är ett hinder och därför är det som tidigare sagt väldigt viktigt 

att påpeka att CE har ekonomiska möjligheter där miljöarbetet finns med automatiskt.  

 

Amir anser det krävs att alla delar av samhället är involverade. Lagar och policy behöver 

förändras, den finansiella sektorn måste förstå möjligheterna. Konsumenterna har också ett 

ansvar att köpa de produkter som tillverkas inom ramen för CE, gör de inte det är det ett 

hinder. Företagen är dock en huvudaktör då det är de som kommer driva utvecklingen. Det är 

därför ytterst viktigt att få tag i nyckelpersoner inom industrin, de som sitter på positioner som 

jobbar med strategier för affärsmodeller, tillverkningsteknik och därmed har möjlighet att 

förändra. Det räcker inte att komma i kontakt med en produktionsmanager och be den 

personen förändra processen, de är för långt ner i kedjan. 

 

Ett sätt att inkludera rätt personer är enligt Amir att bjuda in till seminarier och workshops där 

nyckelpersoner i industrin först får svara på frågan hur väl de känner till konceptet och 

därefter kan de samverka och holistiskt göra olika praktiska övningar för att öka deras 

förståelse och bredda nätverket. 

 

Enligt Amir krävs en synergi mellan företag och forskare, lämnas allt arbete åt företagen blir 

det lätt att det bit för bit förändras med closed-loop för produkter men att systemtänket 

saknas. Det byggs inifrån istället för utifrån och in, men förhoppningen är de två strategierna i 

framtiden kommer arbeta parallellt. Lyckas det kan en substantiell förändring ske inom tio år 

för den svenska industrin. 
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En spinoff till ResCom, som tidigare nämnts, (som Amir arbetar med tillsammans med 

Farazee) har redan påbörjats av Amirs två doktorander som har som uppgift att på plats hjälpa 

företagen med implementation av CE. Efter kommande sommar får de förhoppningsvis svar 

från europakommissionen om projektet får vidare finansiell support och därmed kan utvecklas 

än mer. De hoppas kunna inkludera den svenska industrin men har än så länge inte aktivt 

adresserat den. Det är enligt Amir svårt att komma i kontakt med rätt personer inom industrin 

och få dem att samverka med forskare och andra nyckelpersoner. Hur framgångsrikt projektet 

kommer bli får tiden utvisa men hoppet lever avslutar Amir. 
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Bilaga 5 Intervju Sandvik  
 

Sandvik är en global industrikoncern med sin grund i Sverige. Företagets 5 affärsområden är: 

 

 Sandvik Machining Solutions – tillverkar verktyg och verktygssystem för industriell 

metallbearbetning. Där produkterna är tillverkade av hårdmetall och andra hårda 

material. 

 Sandvik Mining – Levererar maskiner, verktyg och service för gruvindustrin.  

 Sandvik Materials Technology – tillverkar produkter i avancerade rostfria stål och 

speciallegeringar.  

 Sandvik Construction – Levererar maskiner, verktyg och service inom 

anläggningsindustrin.  

 Sandvik Venture – Skapar möjlighet för tillväxt och lönsamhet i snabbväxande 

verksamheter. 

 

 

Företaget har ett återvinningsprogram som går ut på att köpa tillbaka produkter tillverkade i 

hårdmetall använda i industrier, främst produkter för skärande bearbetning. Det startade 1997 

och först ut var Sandvik Coromant. Hårdmetallen transporteras till anläggningar i antingen 

Indien eller Österrike beroende på kvalitet. Där återvinns volframet, som är 

huvudbeståndsdel, och återanvänds i nya produkter. Intervjun hölls med Bo Nelander som är 

programansvarig för Sandvik Machining Solutions hårdmetallåtervinning för att dels ta del av 

företagets upplevda svårigheter med denna process samt synpunkterna kring cirkulär 

ekonomi. En övergripande bild av deras återköpsprogram presenteras i Figur 7. 

 

 
Figur 7 Överskådlig bild över återvinningscykeln av hårdmetall hos Sandvik (Sandvik, 2015) 
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Bo har inte hört begreppet CE innan, men säger att han förstår vad det innebär då han är 

familjär med begreppet closed-loop-systems. Han är positiv till denna typ av kretslopptänk 

och tror att det kommer ha stor betydelse i framtiden. Framförallt för att han ser att 

återvinningssystem kommer mer och mer in på de olika marknaderna. 
 

Bo Nelander menar att denna strategi angående återköp av skär kan betraktas som cirkulär, 

closed-loop-system är den benämning han använder. Detta för att hårdmetallerna inte går till 

deponering utan alltid kommer cirkulera i försörjningskedjan. De tar inte tillbaka alla skär 

som tillverkas, enligt Sandvik Coromants hemsida är det 80 % som återtas. (Sandvik, 2015) 

Det är förslitning på skär men denna är enligt Bo ytterst liten och största delen av skäret är 

intakt. 

 

En annan koppling till CE är att Sandvik oftast säljer en tjänst som kunden efterfrågar istället 

för enbart produkten. Att kunden önskar en viss typ av bearbetning och Sandvik tillverkar de 

typer av verktyg som behövs.   

 

Varför de återvinner just volfram är för att det är en metall som är kostsam att utvinna och för 

att Kina som står för ca 75 % av all utvinning begränsat sin utförsel. Det blir billigare med 

egna processer och de slipper beroendet av Kina. Återvinning av volfram är även mer 

miljövänlig än brytning av jungfruligt material. Sandvik vill öka sin verksamhet när det gäller 

återvinning av hårdmetaller. Detta för att hårdmetaller är värdefulla och de har en egen 

forskning på hur dessa ska återvinnas på bästa sätt jämfört med skrothandlare.    
 

När det gäller de hinder och svårigheter de stött på vid utveckling återköpsprogrammet finns 

det flera. I början av processen var denna strategi svår att motivera för företaget då 

miljöfrågor inte hade den prioritet de har idag, men också för att företaget och kunder inte 

förstod anledningen till varför man skulle vilja ha produkter som var tillverkade av återvunnet 

material. Man såg ett motsatsförhållande mellan kvalité kontra miljö. Både företaget och 

kunder har på senare år gått igenom en mognadsprocess, nu är miljöfrågor viktiga. Kunder har 

förstått att kvalitén behålls vid återvinning tack vare att vi är noggranna med att informera om 

hur vi hanterar dessa processer för att säkra kvalitén i produkterna förklarar Bo. Ett annat 

hinder med closed-loop-systems är att det per definition inte är företagets huvudsyssla, det har 

därför inte högsta prioritet i deras affärssystem. Bo tror dock att dessa system kommer spela 

större roll i framtiden, men att en övergång till cirkulär ekonomi är en process som kommer ta 

tid.   

 

Han påpekar även att det finns svårigheter med transporteringen av produkter som ska 

återvinnas. Du måste ha tillstånd för gränsöverskridande transporter inom EU. Sen måste du 

ha tillstånd från högsta miljöenhet i mottagarland, levererande land och eventuella 

transportländer. Sen finns det även nationella lagstiftningar som kan variera när det gäller 

hantering av denna typ av avfall, man brukar ibland nämna begreppet not in my backyard. Det 

kan vara rätt impopulärt när det kommer in andra aktörer än de som existerar i regionen. 

Transporteringen av denna typ av avfall är helt enkelt en omfattande och komplex process 

förklarar Bo. 

 

Det är inte bara skär som tas tillbaka för återvinning. De tar tillbaka produkter från alla 

hårdmetallområden. Ju högre värde metallen har desto intressantare är det. Dock finns det 

försvårande omständigheter med vissa produkter. De olika hårdmetallprodukterna består av 

olika typer av sammansättningar och är därför olika svåra att separera och återvinna.  

Marknaden utvecklas och nya material kan göra dessa sammansättningsmetaller mer 
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komplicerade. Detta tillsammans med att förslitningsgraden är olika beroende på produkt och 

därför går vissa produkter inte att återvinna till 100 %. 

 

Fokus ligger på att återvinna hårdmetallprodukter då det är mest lönsamt för företaget. Stålet 

som ingår i vissa produkter säljs till stålproducenter när återvinningsprocesserna är 

genomförda. Om andra typer av material återvinns utöver hårdmetaller och stål framkom inte 

av intervjun.   
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Bilaga 6 Intervju Stora Enso 
 

Stora Enso tillverkar papper, förpackningar, produkter av biomassa och träprodukter. 

Företagets strategi driver just nu en transformation från att vara ett traditionellt 

skogsindustriföretag till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Deras mål är att ersätta 

icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter som är baserade på 

träfiber och andra förnybara material.(StoraEnso, 2015) Eftersom detta arbete är den centrala 

delen i deras affärsmodell är det ytterst intressant att få höra dels deras svårigheter de har stött 

på vid arbetet mot en mer hållbar industri och tankar kring CE och dess hinder.  

 

Personen som intervjuades var Kenneth Collander. Han ingår i Stora Ensos koncernstab för 

hållbarhet. Han innehar titeln: Head of Operational and Environmental Affairs. Huvudsakligt 

arbetsinnehåll: miljöinvesteringar, vattenfrågor, avfallsfrågor, kemikaliefrågor och 

hållbarhetsrapportering. Enligt Kenneth är CE inget nytt för Stora Enso. Dessa typer av 

principer har funnits länge i företagets tänk. Produktionen bygger på förnybar fiber, som är 

återvinningsbar och återanvändningsbar som i slutändan kan användas som bioenergi. Dock 

finns det delströmmar av icke biobaserade material som behövs till olika 

framställningsprocesser. Även om han anser att de kommit långt fram i utvecklingen inom 

detta område och är en fördel när det kommer till konkurrenskraft konkurrerar de fortfarande 

med icke-förnyelsebara material. 

 

När det gäller avfallet från deras industrier är det 98 % som återvinns eller återanvänds. Både 

internt i deras egen industri men även i externa industrier. Externa industrier är bl.a. de som 

har tillstånd att ta hand restprodukter och avfall. De resterande 2 % av avfallet är vanligen 

sådant som det inte existerar några lösningar för hur det ska hanteras. Det kan enligt Kenneth 

bero på at det inte finns tillräckligt bra applikationer eller att det inte existerar någon 

efterfrågan på dessa typer av material. Men han påpekar att det är ett område de jobbar på. 

Bl.a. har det ett projekt som heter: Increase value from waste.  

 

Kenneth påpekar att det är viktigt att arbeta med att ökad återvinning och återanvändning, 

men ju längre ett företag kar kommit, desto svårare blir det att nå 100 % av återvunnet, 

återanvänt material. Han anser att det finns behov av andra partners som kan titta på de olika 

material/avfallsströmmarna i samhället. Det bör finnas affärsmöjligheter för andra företag att 

skapa produkter av sådant som för deras företag är avfall. Att kunna göra avfall till råvara. 

Han påpekar därför att industriell symbios är viktigt för att kunna minska det totala avfallet 

från en produkt eller process. 

 

Ett annat hinder utöver praktiska problem kring avfallshantering är myndighetskrav och 

konflikterande miljömål. T.ex. krav som gör det svårt eller omöjligt att använda vissa 

avfallsströmmar på andra sätt som t.ex. i konstruktionsmaterial, vägar och täckning. Detta för 

att dessa krav baseras på nationella miljömål som ibland kan stå i konflikt med varandra. 

T.ex. att mål om en giftfri miljö bl.a. ställer höga krav på aska och slam. Det kan hindra mål 

för en ökad återanvändning och återvinning av material från avfall. Han anser att myndigheter 

bör kolla ännu mer på samspelet mellan olika miljömål. 

 

Han påpekar att Stora Enso försöker uppmärksamma myndigheter och olika politikområden 

på nationell nivå att bioekonomi är viktigt för Sverige och den cirkulära ekonomin. Han 

tycker dock att förståelsen för denna typ av tänk bland politiker har ökat senaste åren och fler 

inser att förnybarhet och biobaserade produkter är vägen framåt. 
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Kenneth ser inga brister i den cirkulära modellen i sig. Visst finns det brister bland såväl 

företag, myndigheter och i politiken. Men även att företag inte ser möjligheterna eller vet var 

man ska passa in i en sådan modell. Därför behövs det bidrag från myndigheter som kan öka 

insikten i företag. Att det skapas ett stöd till nya innovationer för cirkulära affärsmodeller, att 

det skapas företag som går ifrån det traditionella linjära tänkandet.  

 

Även om Stora Enso inriktar sig på att tillverka förnybara produkter kan de inte alltid 

säkerställa att detta återvinns. De spårar inte just deras material och produkter. I Norden har 

de stora produktionsflöden som tillverkar produkter av papper och kartong. Dessa byggs upp 

av material tillverkade på jungfruligt fiber från skogen. Produkterna säljs sedan till kunder 

dels i Norden men framförallt nere i Europa och vissa andra delar av världen. Deras 

verksamheter nere i Europa är delvis baserade på återvunnet fiber. Eftersom jungfrulig fiber 

kan återvinnas 5-7 ggr innan den utvinns till energi är det alltid ett kontinuerligt flöde av 

jungfruligt fiber från Norden till Europa. Kenneth säger att rent teoretiskt spårar de inte deras 

material, men mycket av det papper som återvinns i Europa innehåller fiber som kommer från 

Norden. 

 

När de designar produkter har de som mål att de ska innehålla så mycket förnybart material 

som möjligt. Deras kunder tillverkar förpackningar av deras material och det är andra företag 

som tillverkar de varor som kommer placeras i förpackningarna. Denna kedja gör att deras 

produkter måste ha en hållbar produktdesign för att kunna återvinnas på ett korrekt sätt. 

Produktdesignen beror då även bl.a. på att återvinningen fungerar på ett bra sätt nere i Europa.  

 

En viktig del i Stora Ensos arbete är att övertyga kunder om vikten att använda sig av 

förnybart material. Det finns även kunder som efterfrågar just detta, de vill inte endast ha en 

funktion, de vill ha en förnybar funktion. Därför är det ett samspel mellan kunders efterfrågan 

på förnybart material och Stora Ensos arbete med att övertyga kunder insikten om 

affärsmöjligheter med förnybart material som leder till ökad miljömedvetenhet.  

 

När det gäller LCA är det ett svårt område. Kenneth ser det som väldigt resurskrävande att 

hela tiden jobba med specifik data. Det är ibland vetenskapligt komplicerat, kräver förenkling 

och har därför svårt att slå igenom som koncept. Det krävs också specialkunskap och han 

påpekar att Stora Enso har ett LCA-team och att varje produktdivision har kompetens inom 

området. Detta för att det finns kunder som är intresserade av data när de tillverkar sina 

produkter utifrån Stora Ensos material. Han anser att större företag som vill verka på 

marknaden imorgon behöver bygga upp detta succesivt. 
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Bilaga 7 intervju SCA 
 

SCA är ett globalt skogsindustri- och hygienföretag. Deras tre affärsområden delas in i:  

 

 Personliga hygienprodukter som inkontinensprodukter, mensskydd och barnblöjor. 

 Skogsindustriprodukter som tryckpapper, förpackningspapper, sågade trävaror och 

förnybar energi.  

 Mjukpapper, för personligt bruk och för storförbrukare.  

 

SCA skriver i deras hållbarhetsrapport från 2015 att de inser behovet av en cirkulär ekonomi 

och arbetar för att hitta lösningar inom detta område. De arbetar med andra för att hitta vägar 

för att åstadkomma en mer cirkulär ekonomi.(SCA, 2015) Det är därför intressant för detta 

arbete att få reda på vilka utmaningar de har stött på och deras syn på CE.   

 

Intervjun hölls med SCA’s hållbarhetschef Kersti Strandqvist. Hon ansvarar för företagets 

sociala frågor, miljöfrågor, lobbyverksamhet och bolagsstyrning.      

 

Kersti förklarar att deras bild av en cirkulär ekonomi är att ta vara på alla resurser som inte är 

förnyelsebara. Dessa ska cirkulera i en evig loop. De resurser som är förnyelsebara ska 

återanvändas så mycket som möjligt tills det sedan går som kompostering, att de blir näring 

till ny förnyelsebar råvara. Resurserna ska tas hand om så att de inte tar slut. När det gäller 

deras företag vill de kunna erbjuda sina framtida konsumenter en funktion. T.ex. en 

hygienfunktion, oavsett om det gäller toapapper eller blöjor måste de kunna lösa det.  

 

Företaget ser CE som en inspirationskälla och en investering snarare än ett hinder förklarar 

Kersti. De ser detta som en affärsmöjlighet att kunna samarbeta med kunder där det skapas en 

stark kundlojalitet och samtidigt tjäna pengar på att kunderna stannar.   

 

Den största utmaningen enligt Kersti är att ändra tankesättet vid övergång från en linjär till 

cirkulär modell. Att fundera kring sina produkter om vad som behöver ändras för att så 

mycket som möjligt kan återvinnas, att de blir så cirkulära som möjligt. Att snåla på resurser 

är den enkla biten då detta handlar mest om kostnader och effektivitet. Det svåra är dels 

produktdesignen. Att kunna utforma produkten i en cirkulär modell, kanske att man kopplar 

den med en tjänst. Den andra biten är att fundera kring vad som händer med produkten efter 

användning, SCA är precis i början med dessa typer av funderingar. Sverige har en bra 

avfallshantering av de typer av produkter företaget producerar. De blöjor som slängs går till 

sopförbränning och fjärrvärme. I andra länder finns inte lika bra hantering.  

 

Hon påpekar dock att förbränning inte är den bästa metoden för energiåtervinning. Om det 

ersätter fossilt bränsle är det bra men det bästa är att kunna återvinna eller återanvända 

produkten. Men om återvinningsprocessen använder mer energi än förbränningsprocessen är 

det inte heller bra, det gäller at ha alla parametrar med i ekvationen.  

 

Produkter som är problematiska när det gäller återvinning är blöjor och inkontinensprodukter. 

Det finns metoder för att kunna separera de olika materialströmmarna, men de kan ofta vara 

kostsamma p.g.a. produkternas komplexibilitet. Men det svåra kommer när man väl separerat 

pappersmassan, superabsorbenterna och plasten. Dessa ska kunna säljas vidare till någon som 

använder sig av dessa materialströmmar. Detta är svårt då det dels finns mentala barriärer, det 

är inte så spännande produkter att ta till vara på, men även faktabaserade t.ex. om det är något 
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en äldre människa använt kan det finnas medicinrester som måste tas hand om. Ska detta 

cirkulera måste det finnas en avsättning för det som separeras ut.  

 

Ett hinder enligt Kersti är lagstiftning. Det finns standarder för att se till att inget 

kontamineras i t.ex. kök. Man får inte använda vissa returmaterial i produkter som kommer 

vara nära huden, man är rädd för hudirritationer eller oönskade effekter. Hon tar upp ett 

exempel rörande deras pappershanddukar. De är av prima råvara som företaget vill ta vara på 

efter att de använts men idag är det inte en godkänds råvara för hygienprodukter. Det för att 

det existerar frågetecken gällande hygien, vad som finns i handdukarna efter att människor 

slängt dem. Om dessa t.ex. använts på sjukhus kan det finnas bakterier som inte är önskvärda. 

SCA jobbar med lobbyverksamhet för att de ska förstå vad som behövs på plats för att vi ska 

kunna ta till vara på denna råvara. De har även samarbeten med andra företag, bl.a. Schiphol, 

Amsterdams flygplats, för att samla bevis för att detta verkligen går att återvinna. Lagstiftarna 

har ett komplext jobb. Människors säkerhet prioriteras långt före innan det undersöks ifall 

denna typ av råvara är farlig. 

 

Enligt Kersti tror hon inte att det är lagstiftningen som kommer driva den cirkulära ekonomin 

framåt utan snarare konsumenterna. Ju mer de blir mer medvetna och trycker på ju mer 

kommer företagen jobba för att ligga steget före. Företag har enligt Kersti en tendens att 

försöka få ut så mycket som möjligt av sin investering. Detta kan hindra steget in i en ny 

teknik. Därför måste företag våga och motiveras av vad kunderna efterfrågar.  

 

När det gäller återvinning säkerställer inte SCA att det återvinningsbara materialet verkligen 

återvinns. Detta för att det är svårt att följa upp sina egna produkter. Papper, tidningar och 

kartonger uppmuntras att återvinnas genom lagstiftning. Det är företaget Returpapper som 

ansvarar för att samla in allt papper i Sverige. 

 

En service som SCA tillhandahåller är att de förser kunder med dispenser för tvål och papper. 

SCA äger dessa och det fungerar som ett serviceavtal. Då kan de undersöka hur de kan få ner 

konsumtionen och effektivisera systemet. Det gör bl.a. tester på Gröna Lund där dispenserna 

har sensorer som känner av när det är dags att fylla på, hur statusen i badrummet är, hur 

många som besökt och när det är dags att städa. Detta är sedan kopplat till en anordning som 

meddelar t.ex. städpersonal. Förutom ett sätt att få ner konsumtionen ger dessa serviceavtal 

även en kontinuerlig inkomst till företaget då det säkerställer att kunder köper just deras 

produkter. 
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Bilaga 8 Intervju Scania 
 

Scania har ett program som de kallar Service Exchange där ett sortiment av reservdelar som är 

uttjänta får ett nytt liv genom återtillverkning och renovering. De uppgraderade komponenter 

marknadsförs som As Good as New or Even Better. De garanterar samma kvalité och garanti 

som till nya komponenter. Produkter som ingår i sortimentet är bl.a. insprutare, topplock och 

generatorer. Varje produkt som ingår i programmet får ett parallellt artikelnummer till den del 

som är ny. 

 

Intervjun hölls med Anders Mossberg, Global Head of Scania Service Exchange, som är chef 

på avdelningen. Service Exchange programmet är en cirkulär modell som syftar till att minska 

avfall, slöseri med resurser och till att öka lönsamheten. Det finns därmed en stark koppling 

till cirkulär ekonomi. 

 

Försörjningskedjans flöde för Service Exchange fungerar som så att de uttjänta 

komponenterna tas tillbaka i samband med att nya levereras, de lämnas sedan bl.a. till ett 

lager för att sedan lämnas till tredje part för återtillverkning och vidare till försäljning. På så 

sätt får produkter nytt liv som annars hade hamnat på skroten, det minskar slöseri, uttagning 

av ny råvara och ökar lönsamheten. Detta är Scanias bild av CE. Att gå över från det linjära 

synsättet med tillverka, använda, kassera, vilket inte kommer hålla. Vi har en begränsad jord 

och måste ta tillvara på de resurser vi har i största möjliga mån säger Anders. 

 

Anders nämner en del hinder som finns med deras program. Bl.a. att lagret av de uttjänta 

komponenterna växer snabbare än att de kan få ut de återskapade komponenterna. Han 

kämpar för att öka förståelsen av vikten att få en R&D-release för att starta återtillverkning av 

komponenterna för att sedan sälja dem på marknaden igen. 

 

Ett annat hinder är att det finns länder där det inte är lagligt att importera använda bildelar och 

att renoverade produkter ingår i den definitionen. Turkiet, Brasilien och Ryssland är länder 

där det inte är lagligt. I Ryssland har de hittat en lösning på problemet medan de i Turkiet och 

Brasilien sitter fast. Brasilien är dock en väldigt stor marknad för Scania och därför kan de 

använda programmet inom landet. De kan köra ett eget återvinnings- och pantsystem. Delarna 

reoveras på plats i Brasilien för att kunna användas där igen och de som inte behövs där 

skickas till Sverige för ett nytt liv. 

 

Logistiska och administrativa hinder finns också, Anders påpekar dock inget specifikt hinder 

utöver de logistiska och administrativa uppgifter som uppkommer från länders olika lagkrav. 

Däremot förklarar han att då Scania jobbat med det här sedan 1964 har logistiksystemet 

förfinats under resans gång. Logistiksystemet för att ta tillbaka produkter är därför väldigt väl 

uppbyggt enligt honom själv. De företag som inte har samma långa historia har en lång resa 

framför sig menar han, returhantering tar tid att bygga upp. Ofta är företag väldigt bra på att få 

ut sina varor men att ta tillbaka varorna är något helt annat menar han. 
 

Scania började med det som i personbilsbranschen benämns leasing för ungefär 15 år sedan, 

de vill benämna det försäljning av kontrakt, inte leasing eftersom Scania erbjuder många 

varianter på kontrakten. Anders säger att de vill styra utvecklingen från ren försäljning av 

lastbilar till att istället sälja lastbilar på kontrakt för att på så sätt enklare hantera sina kunder. 

Vid kontraktsförsäljning är det Scania som har ansvar för att lastbilen rullar och får betala 

avgifter till kunden om lastbilen står still. Därför har de satsat på ett väl utvecklat 

distributionsnätverk med bra logistik. Med deras core collect center som ligger på samma ort 
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som reservdelslagret har de möjlighet att på samma runda som delarna levereras även ta 

tillbaka de uttjänta delarna vilket är en stor kostnadsfördel. Det är ett krav att återförsäljaren 

ska kunna beställa sin reservdel klockan 18 och ha den levererade klockan 7 morgonen efter. 

En lastbil har man för att tjäna pengar till skillnad från en personbil och lastbilen kan därför 

inte stå på verkstad, då tjänar man inga pengar. 

 

De reservdelar som inte kan repareras och uppgraderas lämnas till de skrotfirmor de har 

kontrakt med för att köras i en shredder, för att metallen ska kunna separeras och säljas. För 

Scania är det ytterst viktigt att de kontrakterade firmorna inte läcker ut produkterna på 

marknaden, att de istället verkligen förstörs, då andra intressenter kan försöka kopiera 

konceptet. 

 

Service Exchange-produkterna säljs med ett pantsystem, där kunden betalar en summa vid 

köpet som vid återlämning av den uttjänta produkten betalas tillbaka om de krav som ställs 

uppfyllts. Produkterna används också i kontraktssystemet, när en kund behöver serva sin 

lastbil är denne inte intresserad av vilken produkt som används, utan enbart att den fyller sin 

funktion och att lastbilen kommer ut i tjänst igen. 
 
På frågan om produkterna som ingår i Service Exchange sortimentet designas för att just 

kunna återtillverkas, uppgraderas och repareras enklare svarar Anders att de idag tyvärr inte 

gör det. Anders förklarar att det är en målsättning och att de försöker påverka R&D-

avdelningen i den riktningen men att det är svårt då branschens utveckling går mot att göra 

lättare komponenter. Därför designas t.ex. en startmotor till att vara så lätt och smidig som 

möjligt istället för att göras aningen kraftigare, vilket medför tyngre, för att på så sätt kunna 

använda basen för att byta lager och återtillverka startmotorn enklare.  

 

Anders förklarar att idag är varje insparat gram viktigt, varje gram motsvarar ett antal kronor 

vilket likställs med en besparing. Det är därför svårt att få gehör för förslag om att lägga på 

vikt för att kunna få den renoverbar och istället tjäna pengarna om fem år. Marknadsföringen 

är att för varje kilo lastbilen är lättare kan kunden lasta mer utan att överstiga lagkraven. 

Anders ställer sig frågande till om lastbilarna verkligen kör med maxlast så pass ofta. 

 

Vidare jobbar R&D hela tiden med att utveckla nästa generation Scania och intresse saknas 

många gånger från både ledning och konstruktionsgrupper angående utvecklingen av Service 

Exchange. Det finns även grupper som inte förstår potentialen med programmet och är oroliga 

för att det är dyrt och krångligt när det i själva verket är tvärtom, men det är svårt att få fram 

många gånger enligt Anders.  
 

Ett annat hinder är att det lager som Anders ansvarar för inte får växa mer nu då det inte finns 

plats, anledningen till att det blivit fullt är att det idag kommer in mer produkter än vad som 

kan sändas tillbaka för återtillverkning och renovering.  

 

Anders förklarar att han försöker haka på sitt program i tänket med sustainability som är ett 

ledord på Scania och påvisa de ekonomiska fördelarna med programmet just då många är 

mest intresserade av pris och lönsamhet. Anders tycker att det går lättare nu än för fyra år 

sedan när han tog vid och började sitt arbete med programmet men fortfarande möter han 

mycket motstånd i form av attityd. Han påpekar även att det saknas ett sug från kunder. 

Fördelarna med programmet är inget som kunderna efterfrågar utöver det att priset är 

fördelaktigt, det är därför Scania internt som får pusha för att påvisa fördelarna. Den mentala 
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biten är svår att övervinna menar Anders, en lastbil tillverkas av nya delar, ingen vill ju köpa 

en lastbil som tillverkats enbart av Service Exchange delar.  

 

Han tror intresset saknas hos ledningen att utveckla CE inom företaget. Scania ägs av 

Volkswagen som är väldigt toppstyrt. Vad vill VW med Scania frågar Anders retoriskt, det 

finns andra prioriteringar än att vidga CE inom Scania. Det finns dock personer högt upp 

inom Scania som är intresserade av CE och kan man få några fler intresserade kanske det 

börjar hända saker, men man måste komma ihåg kopplingarna mellan VW och 

Scania.  Hinner vi så pratar vi om det på slutet av mötet, men vi hann aldrig.  
 

Det som driver Anders i arbetet med CE har inte att göra med miljö utan de ekonomiska 

möjligheterna, att man på samma gång kan göra en insats för miljön känns bra men det är inte 

den drivande kraften förklarar han. Han ser en potential i CE och en potential för ökad 

lönsamhet för Scania. Kan man göra det bättre än konkurrenterna blir det lönsamt. 
Omsättningen för Service Exchange är inte den största delen av Scania av förklarliga själ men 

däremot tillräckligt stor för att inte ignoreras och framförallt väldigt lönsam med stor potential 

till utveckling. 
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Bilaga 9 Intervju Tarkett  
 

Tarkett är ett globalt företag med stark förankring i Sverige, med två fabriker, som tillverkar 

och säljer golv- och väggprodukter. Tarkett har omkring 12000 anställda och omsätter årligen 

cirka 2,5 miljarder Euro. I Sverige installeras det varje år 20 miljoner kvadratmeter golv vilket 

motsvarar 2 veckor av tillverkning hos Tarkett. 

 

På Tarkett har man valt att satsa på cirkulär ekonomi och blev år 2013 ett av de 100 företag 

som ingår i Ellen McArthurs program Circular Economy 100. Intervjun hölls med Dag 

Duberg, Nordic Sustainabillity Manager på Tarkett i Sverige.  

 

Dag förklarar att på Tarkett arbetar man för att skapa ett hållbart värde för kunden och för att 

göra det krävs lösningar som är bra för både miljö, kund och samhälle. Det måste generera 

pengar och det ska vara pengar som förvärvas på ett hållbart sätt utan korruption. Han 

förklarar att Tarkett bestämde sig år 2010, på koncernnivå, att de ska gå mot CE för att kunna 

ha en plats i framtiden. Det handlar om ett affärsmässigt perspektiv, att spara både resurser 

och pengar. 

 

Tarkett försöker, i linje med C2C, upprätthålla ett biologiskt kretslopp där deras förnyelsebara 

råvaror cirkulerar t.ex. linoleumgolv och trägolv samt ett tekniskt kretslopp där deras icke-

förnyelsebara råvaror, plast, cirkulerar.  

 

Ett hinder med plastgolv som Dag tar upp är att de ofta är fastlimmade och det är 

problematiskt att separera lim från plasten. Även om det finns lösningar och processer som 

klarar det jobbar man istället nu mot att använda material som är tillräckligt styvt för att 

kunna lägga som golv utan att lim behövs. Andra lösningar är golv som går att klicka fast och 

Tarkett jobbar för att det ska användas för att slippa lim och spackel. 

 

Dag påpekar att även de råvaror som ingår i det biologiska kretsloppet måste komma att ingå i 

det tekniska för att inte hamna i konflikt med 10 miljarder människor som kommer leva på 

jorden år 2050. Ska man då ha jordbruksmark till att göra golv eller till mat frågar sig Dag. 

Det är bra med förnyelsebara råvaror till tekniska produkter men man måste se till att 

återanvända dem. 

 

Den stora problematiken för Tarkett och andra som tillverkar långlivade produkter är kemiskt 

innehåll. Det de använde för 20 år sedan som då var lagligt, tillåtet, best practice, till och med 

rekommenderat är idag inte tillåtet att använda eller blivit impopulärt. Enligt Dag måste vi 

kunna acceptera att gamla produkter som inte lever upp till dagens miljökrav måste kunna 

återanvändas. Annars är hela tanken med återanvändning och återtillverkning förstörd. Idag är 

målen om giftfri miljö och målen om att återvinna, återanvända och återtillverka motstridiga. 

Det krävs en politisk diskussion anser Dag. Om man inte får använda dessa produkter blir det 

att de istället eldas upp till ingen nytta och scenariot kommer upprepa sig var 20 år när golven 

som installerats byts ut. 

 

Det behöver mer tanke kring risk snarare än fara säger Dag, det är livsfarligt att krascha med 

ett flygplan och ändå flyger vi. Detta tack vare att man arbetar med att göra resan säkrast 

möjlig. Ämnen som är farliga att ha i leksaker för barn behöver inte vara farliga att ha i t.ex. 

golvmaterial bakom ett tätskick. Här behöver vi en debatt och mognad som idag saknas. 

Boverket och kemikalieinspektionen har ingen koppling mellan sig och det skapar stora 

problem. Livsmedelverket förbjuder inte östersjölax utan försöker istället kolla på hur mycket 
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lax man kan äta i olika situationer i livet utan att det blir farligt. Den sortens tänk saknas i 

byggbranschen.  
 

Dag tillägger, angående den tekniska cykeln att, det inte alls är säkert att de gamla golven går 

tillbaka till dem och istället måste de jobba branschöverskridande. Tarkett kanske ska göra 

golv av något helt annat än gamla golv och deras gamla golv kanske ska blir något annat än 

golv igen. I Brasilien ligger deras fabrik vägg i vägg med en fabrik som tillverkar läkemedel 

där deras förpackningsspill inte får användas på grund av hygienkrav, det tar Tarkett vara på 

och använder i sin produktion. Andra exempel är textilgolv som innehåller mycket fyllmedel, 

Holländska vattenverket får mycket kalk över som Tarkett tar och använder till det. 

Linoleumgolv innehåller kork, det tas från det spill som blir från en champagnefabrik, fisknät 

samlas in och kan användas som fiber i textiltillverkningen.  
 
Tarkett jobbar aktivt med att öka andelen förnyelsebart material, byta ut traditionella 

polymerer mot biopolymerer. I fabriken i Ronneby har de bytt ut råoljan i mjukgörare till 

växtbaserad. Problemet är att det är svårt att få tag på växtbaserad olja till mjukgörare. De 

köper i princip upp allt som finns men det saknas produktionskapacitet hos de som tillverkar 

oljan. De hoppas på en förändring i takt med att efterfrågan ökar, men det är en trög process 

med byte av kemikalier tillägger Dag. 

 

Tarkett försöker återanvända allt material de kommer över men även när det innehåller lagliga 

ämnen kan det vara ämnen som kunder tror är farliga och väljer bort. Det är problematiskt att 

vilja vara helt giftfri samtidigt som det är svårt att få tag på material. När det gäller deras egen 

produktion så återvinner de i princip allt produktionsspill. Det kan dock se olika ut i världen 

men i Ronneby går inget på deponi.   

 

Tarkett har även ett tillbakatagningssystem. Textilplattor sälj med en garanti om att de köps 

tillbaka när kunden inte vill ha dem längre, Tarkett garanterar även att de återvinns. De samlar 

varje år in ca 400 ton från främst Sverige, en del från övriga nordiska länder och Tyskland. 

Det sorteras och granuleras i fabriken i Ronneby. De kan använda ca 75 % till att göra nya 

golv vilket motsvarar ca 100 000 kvm varje år. De har även leasingsystem där de hyr ut 

plattor. De jobbar med att utveckla den verksamheten men där finns många hinder att 

övervinna. Det är olika utformningar beroende på om man är ett tillverkande, säljande eller 

uthyrande företag. T.ex. är det mycket juridik, vad händer om huset brinner upp och det är 

Tarketts uthyrda golv som är installerade, hur ställs krav på kvalitet vid tillbakatagning, hur 

ser transportlösningen ut för att den ska vara både ekonomisk, miljömässigt och tidsmässigt 

lönsamt. Det finns många obesvarade frågor säger Dag. De jobbar med att försöka ta hjälp av 

experter i sådana här frågor. Det är även svårt att få finansiering internt innan man kan påvisa 

lönsamma volymer. Därför är det bra att börja med det interna produktionsspillet, där finns 

volymer och man kan lägga till externt spill för att lära sig grunderna. 

 

En annan utmaning är att det är svårt att hitta råvaror till deras produkter från andra branscher, 

det branschöverskridande samarbetet saknas. En ingång är att börja prata med 

återvinningsentreprenörerna vilket också numer görs. I framtiden hoppas Dag på att det ska 

finnas produktkataloger hos återvinningsföretagen där det är möjligt att leta upp de material 

man behöver och få information kring vad de innehåller. Råvaror som i sitt jungfrutillstånd är 

alldeles för dyra för att använda idag kanske har en annan prisbild som återvunnet och det kan 

öppna många möjligheter till nya konstellationer av produkter tror Dag. 
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De har som mål att år 2020 ska 75 % av allt material komma från råvaror som inte är en 

bristvara. Anledningen till att målet inte ligger på 100 % är att de fortfarande anser sig 

beroende av olja för plasttillverkningen.  

 

Dag tror definitivt att CE kommer bli mer lönsam än den linjära modellen, men påpekar att 

det på kort sikt är mycket som spelar in som är svårt att styra över. Nu är oljan väldigt billig 

vilket gör det attraktivt att använda i mjukgörare och PVC. I framtiden tror Dag på ökade 

råvarupriser och därför är utvecklingen av CE essentiell. 

 

Tänket kring CE sprider sig inom företaget, människor börjar förstå fördelarna med att 

använda material och produkter i andra konstellationer när de inte kan användas till sitt 

huvudområde istället för att låta det gå till deponi. Idag har t.ex. säljarna tillräckligt stor 

kunskap om CE för att kunna ta diskussionen ute bland kunder om varför vissa material är 

fördelaktiga och förklara för kunderna att ämnen som anses giftiga och impopulära fyller en 

viktig funktion på många plan där de kan användas riskfritt, tidigare har de inte vågat ta den 

diskussionen. 
 

Sverige är långt fram i miljöarbetet och Dag förklarar att i många år kändes det som att slåss 

mot väderkvarnar i andra länder, de förstod inte varför han ville ha data över deras material, 

de antog att han skulle börjar konkurrera med dem snarare än att data behövdes i arbetet mot 

en hållbarare värld. Det börjar förändras och det är viktigt att det förändras på alla plan. En 

stor fördel med CE är att det är relativt konkurrensneutralt anser Dag, nätverkandet utvecklas i 

rätt riktning, man vill hjälpa varandra då det finns många win win-lösningar. 

Återvinningsentreprenörer med material som för dom är värdelöst kan istället vara en stor 

tillgång för Tarkett. 
 


