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Circular economy: What affects municipalities work 
with the economy model? 
 
 
Felicia Johansson 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this study was to examine and compare what causes some municipalities to 
work with and market their sustainability work in circle economy and what causes some 
other municipalities not to do so. The study focused on six municipalities, three who worked 
with and marketed their sustainability work and three who didn’t. Through telephone 
interviews a representative from each municipalitiey answered; how they defined circular 
economy, what drove/not drove them to work with circular economy, what difficulties there 
is with circular economy in the public sector and how the municipalities work can be 
improved. The results showed that the definition of the economic model was about the same, 
what differed was their knowledge about the importance of product design. Knowledge and 
interest in circular economy was two of the causes of why municipalities worked with the 
model. The fact that the issue was not a priority and the lack of resources from politicians 
seemed to be two determining factors of why the municipalities’ interest in working with 
circular economy was small. Sweden’s government needed to act in the question and focus 
more on top-down instead on today’s down-top work. The municipalities needed to get 
guidelines and support to make decisions that promoted circular economy since it was an 
important part of a sustainable development. 
 
Key words: Circular economy in municipalities, struggles and motivation, improvement 
opportunities 
 
 
  
  



Ord och begrepp 
 
Cradle to cradle: Vagga till vagga. En affärsmetod inom cirkulär ekonomi (Environmental 
Protection Encouragement Agency [EPEA] u.å.). 
 
Ekonomiska resultatet: Ekonomiskt resultat för kommunen per invånare (SCB 2017). 
Räknas ut genom att ta resultaträkningens resultat ifrån kommunernas årsredovisning 
dividerat på antal invånare i kommunen samma år.  
 
Globala målen: FN:s medlemsländer antog år 2015 Agenda 2030 vilket inkluderade 17 
Globala hållbarhetsmål (UNDP u.å.). Genom att arbeta med de Globala målen har världens 
länder som målsättning att uppnå fyra punkter fram till 2030. Avskaffa extrem fattigdom, 
minska ojämlikhet och orättvisor, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen.  
 
Livscykel: En produkts alla steg från utvinning till avfall (Eskew et al. 2018). 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL): En politiskt styrd organisation som erbjuder 
kommuner, landsting och regioner stöd, utveckling och samordning (SKL u.å.). 
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1 Inledning 
 
År 2015 tog EU kommissionen ett steg närmare ett mer hållbart Europa då det antogs 
en handlingsplan gällande cirkulär ekonomi (CE) (Europeiska kommissionen 2017). 
Genom handlingsplanen kommer EU ha möjlighet att uppnå andra mål. Bland annat 
kommer EU:s mål gällande européers möjlighet till ren energi att gynnas eftersom CE 
förespråkar en framtid med enbart förnyelsebar energi. EU:s arbete med att uppnå 
FN:s globala mål för hållbar utveckling kommer även att gynnas, exempelvis det 12:e 
målet vid arbete med produktdesign (UNDP u.å.). Efter det att EU hade antagit 
handlingsplanen beslutade Sveriges regering år 2016 att tillsätta en utredning rörande 
CE. Utredningen fokuserade på vilka styrmedel som skulle krävas för att förebygga 
uppkomsten av avfall med målet att främja CE (SOU 2017). Utredningen tar även upp 
lagförändringsförslag och andra förslag samt nationella och internationella 
nulägesanalyser.   
 
År 2010 gick 65 miljarder ton råvaror in i det globala ekonomiska systemet och det förväntas 
öka till 82 miljarder ton råvaror år 2020. Samtidigt förbrukas det 21 miljarder ton material i 
tillverkningsprocessen per år som aldrig når det ekonomiska systemet (Ellen MacArthur 
Foundation [EMF] 2012). Det är mycket material som efter en livscykel blir till avfall; år 2010 
var det endast 40 % av det totala avfallet i Europa som var återanvänt, återvunnet eller 
komposterat (EMF 2012). Endast 20 % av den totala elektroniken som såldes år 2016 
samlades in och dokumenterades för återvinning. Resterande 80 % var inte registrerade utan 
hade antingen dumpats, kastats i restavfall eller hanterats på något annat oacceptabelt sett 
(EMF 2012).  
 
EU och Sverige har börjat undersöka vad det skulle innebära att implementera den 
cirkulära modellen allt eftersom det har kommit in ytterligare rapporter som visar att 
både det ekonomiska, ekologiska och sociala planet skulle gynnas. Ellen MacArthur 
Foundation (2016) anser att det är möjligt att spara upp till 1330 miljarder dollar per år 
vid implementering av den cirkulära modellen. Europeiska kommissionen (2017) anser 
att CE skulle ge en ekonomisk lönsamhet eftersom det skulle öppna upp en större 
arbetsmarknad för exempelvis reparation, andrahandsförsäljning samt en ökad 
energieffektivitet.  
 
Arbetet med CE har spridit sig bland Sveriges näringsliv och det finns allt fler företag 
som väljer att fokusera sitt arbete på exempelvis produktdesign eller leasing. Idag finns 
det även ett antal kommuner som valt att arbeta inom detta område och marknadsföra 
begreppet i sitt arbete. För att få samma spridning i offentlig sektor som i privat sektor 
behöver det undersökas vad som får kommuner att ta steget och vad som driver dem 
att marknadsföra och arbeta med CE. Det är också viktigt att identifiera svårigheterna 
som finns med arbetet i offentlig sektor för att kunna utveckla arbetet.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra vad som får vissa kommuner att arbeta med 
och marknadsföra sitt hållbarhetsarbete inom cirkulär ekonomi samt vad som får andra 
kommuner att inte göra det.  
 
Studien kommer besvara följande frågeställningar: 
- Är det någon skillnad på begreppet cirkulär ekonomi hos respektive kommun?  
- Vad driver kommuner att arbeta med cirkulär ekonomi? 
- Vad får kommuner att inte arbeta med cirkulär ekonomi? 
- Vilka svårigheter finns i det cirkulära arbetet i offentlig sektor? 
- Hur kan kommunernas arbete med cirkulär ekonomi förbättras? 
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1.2 Avgränsning 
Studien har granskat sex kommuner varav tre arbetade med och marknadsförde att de 
arbetade med cirkulär ekonomi (CE-kommuner) och tre kommuner som inte gjorde det 
(Referenskommuner, förkortat Ref-kommuner). I arbetet benämns kommunerna 
hädanefter som CE-1, 2 eller 3 eller som Ref-1, 2 eller 3.  
 
 
2 Bakgrund  
 
2.1 Linjär ekonomi  
Linjär ekonomi är en ekonomisk modell som etablerades under industrialiseringen, vilket är 
samma modell som fortfarande används idag (EMF 2012). Den ekonomiska modellen bygger 
på att en råvara utvinns ifrån jorden, sedan produceras en produkt som säljs och konsumeras 
för att till sist slängas och bli till avfall. Linjär ekonomi har haft en stor roll i 
samhällstillväxten och har bidragit till konsumenters möjlighet att köpa billiga produkter 
(Ghisellini et al. 2015). Det har varit billigare att utvinna nya råvaror än att återanvända det 
som redan finns, en del av detta har att göra med råvarors billiga pris i förhållande till 
kostnaderna för arbetskraft. Människors resursslösande beteende och brist på respekt för 
jordens resurser har gjort att tillgången till nya råvaror minskar. Konsekvensen av detta blir 
att råvarors pris ökar markant vilket medför att nya ekonomiska modeller börjar växa fram 
(EMF 2012). 
 
Resursslöseri sker i alla steg i livscykeln. En stor del energi går åt i början av kedjan då 
material utvinns och formas till användbart material. Exempelvis står materialutvinning 
(rening, smältning, gjutning) för 80 % av den förbrukade energin för aluminium (EMF 2012). 
Det är också under denna process som 67 % av de totala kostnaderna förbrukas. En annan 
bidragande faktor till resursslöseri är konsumtion. Materialkonsumtionen i Sverige uppgick 
till 22,7 ton per person år 2016. Materialkonsumtionen i Sverige ökar ständigt, statistiska 
centralbyrån [SCB] (2017) har beräknat att konsumtionen av material ökat med 3 ton per 
person mellan år 2000 och år 2016.  
 
I Europa uppkom det år 2010 2,7 miljarder ton avfall och av detta var endast 40 % av avfallet 
återvunnet, återanvänt eller komposterat (EMF 2012). Idag slängs enorma mängder avfall 
vilket kräver stor energianvändning vid förbränning av avfall. Alla dessa steg skulle kunna 
effektiviseras och till och med minimeras.  
 
2.2 Cirkulär ekonomi  
Till skillnad från den linjära modellen bygger den cirkulära modellen på ett cirkulärt 
kretslopp där avfall inte existerar utan allt material är resurser (EMF 2012).  
 
Cirkulär ekonomi baseras på tre principer (EMF 2012): 
 

1. Slutet kretslopp. Cirkulär ekonomi består av två kretslopp. Det första är ett 
biologiskt kretslopp där biologiska och giftfria produkter ingår och det andra är ett 
teknologiskt kretslopp där bland annat plastprodukter och metaller ingår. I det 
teknologiska kretsloppet kan inte materialen åter bli näringsämnen vilket gör att 
produkten behöver vara designad för återanvändning vid start. 

2. Produktdesign. Produkter ska vara designade redan från början för demontering 
och återanvändning så att inte avfall uppkommer. Denna princip definierar cirkulär 
ekonomi och skiljer sig stort från dagens linjära modell som använder sig av 
bortskaffande vilket innefattar mycket resursslöseri.  

3. Förnyelsebar energi. Alla processer där energi krävs ska gå på förnyelsebar energi. 
 
Produktdesign är en väldigt viktig del för att sluta kretsloppet och göra det möjligt att ta 
tillvara på allt material. Samtidigt är det nödvändigt att se till att demontering och 
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återanvändning också blir gjort. I det tekniska kretsloppet har ordet konsument ersatts med 
användare. Istället för att konsumera produkter byggs den cirkulära modellen på att hyra och 
dela. Företag som producerar produkten ska i slutändan vara ansvarig för att produkten tas 
tillbaka för att demonteras och återanvändas (EMF 2012).  
 
Efterfrågan på produkter ökar samtidigt som resurser och råvaror minskar, vilket leder till att 
jordens resurser utarmas och priserna ökar. Frågan växer och världen har börjat inse att det 
är ett problem som måste tas tag i. Därmed har det också börjat diskuteras att den linjära 
modellen kommer ersättas med den cirkulära modellen. Det är den cirkulära modellen som 
kommer leda samhället mot en mer hållbar framtid med en sund relation till jordens resurser 
(Ghisellini et al. 2015). Idag har redan länder som Nederländerna, Finland, Tyskland och 
Kina börjat med omställningen till cirkulär ekonomi (SOU 2017). 
 
2.3 Ellen MacArthur Foundation  
Ellen MacArthur Foundation (EMF) grundades år 2010 av Ellen MacArthur där syftet 
är att skynda på världens omställning från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi (EMF 
u.å.). Organisationen agerar till största delen utifrån välgörenhet och deras 
fokusområden är inom utbildning, företagande och myndigheter, insikt och analys, 
systematiska initiativ samt kommunikation. EMF har växt sedan deras uppstart och ses 
nu som en symbol för arbetet med cirkulär ekonomi som såg till att cirkulär ekonomi 
kom upp på agendan hos beslutsfattare (EMF u.å.).  
 
2.4 Affärsmetoder i den cirkulära modellen 
 
2.4.1 Cradle to Cradle 
Cradle to Cradle är en affärsmetod som bygger på produktdesign (EPEA u.å.). 
Affärsmetoden grundas på tre principer, den första är att det är viktigt med ett slutet 
kretslopp så att näring åter blir till näring. I det biologiska kretsloppet är det biologiskt 
material som är näring medan näring i det tekniska kretsloppet handlar om att 
exempelvis metaller och plast ska tas tillvara på. Den andra principen grundar sig på att 
använda sig av förnyelsebar energi som kan användas i alla steg av produktionen samt 
vid transporten. Cradle to Cradles tredje princip är att låta sig inspireras av jordens 
mångfald och komplexa system (EPEA u.å.). Det gäller att se ekonomin som ett 
ekosystem, det är lika viktigt att ha mångfald i ekonomin som i ekosystemet. Arbetet 
med cirkulär ekonomi kräver ett systemtänk där varje individ inte enbart tänker på sina 
egna förhållanden utan tänker i flera steg. Vid ett tänk att ens egna restprodukter kan 
vara någon annans resurs skapas en del av ett cirkulärt kretslopp.  
 
2.4.2 Leasing 
Leasing är en affärsmetod som bygger på att användare hyr produkter eller tjänster istället 
för att konsumenter köper dessa. Det går ut på att det finns två parter, leasingbolaget och den 
som hyr. En användare hyr en produkt eller en tjänst där det ingår service, underhåll och 
försäkring i hyresavgiften. Detta innebär att om produkten går sönder är det möjligt att 
skicka produkten till leasingföretaget som står för underhållskostnaderna. Leasingkontraktet 
sträcker sig normalt kortare än den beräknade livslängden på produkten (Palm 2009). 
 
Genom att hyra en produkt stannar äganderätten kvar hos företagen som efter 
avtalsperioden tar tillbaka produkten och antingen återanvänder eller återvinner dess 
material (Naturvårdsverket, 2015). I näringslivet börjar det fokuseras mycket på att leasa 
tjänster och kunden får en roll som användare istället för ägare. Det kan vara att tjänsten 
transport köps istället för att användaren köper en egen bil. Detta är en tjänst som har vuxit 
och blivit känd som bilpool (Olszewski et al. 2018). Andra företag som använder sig av 
leasing är exempelvis Filippa K som erbjuder leasing av kläder (Filippa K u.å.). Företaget 
Rent A Plagg är ett annat exempel som ger möjlighet att hyra skid- och fjällutrustning som 
bland annat tält, vandringskängor och kläder (RentAPlagg u.å.). 
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2.4.3 Delningsekonomi 
Delningsekonomi är en affärsmetod där privatpersoner hyr, byter eller lånar produkter eller 
tjänster av varandra (SOU 2017). Det kan vara produkter i form av verktyg, bostäder och 
fordon samt tjänster i form av arbetskraft. Historiskt har delningsekonomi varit en central 
del bland vänner och grannar för att hjälpa varandra genom att låna verktyg, 
jordbruksredskap eller arbetskraft. I dagens samhälle har nätverket utökat och istället för 
tvåpartskontrakt är det idag vanligt med ett trepartskontrakt. De som erbjuder en produkt 
eller en tjänst samt de som efterfrågar det ingår i ett avtal med varandra men också med en 
digital plattform. Användning av digitala plattformar för att nå ut till andra nätverk har vuxit 
sig större och vi kan bland annat se det i tjänster som Airbnb eller Couchsurfing (SOU 2017). 
 
 
3 Metod 
 
Studien fokuserade på sex kommuner spridda över hela Sverige varav tre utgör en Ref-grupp 
och tre en CE-grupp. Kommunerna i Ref-gruppen valdes slumpvis då majoriteten av Sveriges 
kommuner inte arbetar med och marknadsför sitt hållbarhetsarbete inom cirkulär ekonomi. 
Det krävdes därför mer tid för att hitta CE-kommuner. Genom att söka på cirkulär ekonomi 
på kommunernas hemsida avgjordes det vilken grupp de tillhörde. Avgränsning till sex 
kommuner gjordes på grund av examensarbetets tidsram samt att det enbart finns ett fåtal 
kommuner som arbetar och marknadsför sitt hållbarhetsarbete inom cirkulär ekonomi. 
 
Frågeställningarna besvarades genom telefonintervjuer med en kontaktperson från varje 
kommun. Kontaktpersonerna hade liknande roller och/eller arbetsuppgifter. Genom att söka 
på respektive kommuns hemsida valdes kontaktpersonerna ut. Vissa kontaktpersoner kunde 
kopplas ihop med cirkulär ekonomi medan andra kunde kopplas ihop med hållbarhetsarbete. 
Det skickades ut ett informationsmail till alla kontaktpersoner en vecka innan intervjuerna 
skedde. De hade då möjlighet att meddela om de inte var rätt person för intervjun. 
Tillsammans med informationsmailet skickades också intervjufrågorna ut, för att de skulle ha 
möjlighet att förbereda sig inför intervjun, se bilaga 1. Det förekom två intervjuformulär som 
har en aning olika frågor, se bilaga 2. De två olika frågeformulären delades ut till respektive 
grupp. Samtliga kommuner svarade på intervjufrågorna som bestod av 10-12 frågor och 
intervjuerna varierade mellan 20-50 minuter. Från intervjuerna samlades det in både 
kvalitativa och kvantitativa svar. 
 
3.1 Valda kommuner  
Kommunernas respektive hemsida användes för att ta fram specifik information.  
 
 Tabell 1. Jämförelse mellan kommunernas yta, folkmängd och ekonomiskt resultat (2017). Siffrorna har 
avrundats. 

 
3.1.1 CE-1 
CE-1 har en yta på 1 000 km2 och har en folkmängd på 105 000 personer (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 42 000 kr/inv. och det ekonomiska resultatet 
blev det året 3 000 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 7 556 personer. 

Kommun Yta (km²) Folkmängd Ekonomiskt 
resultat (kr/inv.) 

CE-1 1 000 105 000 3 000 
CE-2 2 000 91 000 2 000 
CE-3 900 30 000 1 000 
Ref-1 2 000 159 000 1 300 
Ref-2 2 000 125 000 2 000 
Ref-3 3 000 63 000 1 100 
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Kommunen styrs av koalition mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna 
under mandatperioden 2015-2018. Intervjun genomfördes med en kommunstrateg inom 
Miljö.  
 
3.1.2 CE-2 
CE-2 har en yta på 2 000 km2 och har en folkmängd på 91 060 personer (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 41 000 kr/inv. och det ekonomiska resultatet 
blev det året 2 000 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 7 905 personer. 
Kommunen styrs av koalition mellan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet under mandatperioden 2015-2018. Intervjun 
genomfördes med en projektledare. 
 
3.1.3 CE-3 
CE-3 har en yta på 900 km2 och har en folkmängd på 30 000 personer (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 41 000 kr/inv. och det ekonomiska 
resultatet blev det året 1000 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 2 300 
personer. Kommunen styrs av koalition mellan Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och kommunaltparti under mandatperioden 2015-
2018. Intervjun genomfördes med en enhetschef.  
 
3.1.4 Ref-1 
Ref-1 har en yta på 2 000 km2 och har en folkmängd på 159 000 invånare (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 43 000 kr/inv. och det ekonomiska 
resultatet blev det året 1 300 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 8 000 
personer. Kommunen styrs av koalition mellan Socialdemokraterna, Liberalerna och 
Miljöpartiet under mandatperioden 2015-2018. Intervjun genomfördes med en 
hållbarhetschef. 
 
3.1.5 Ref-2 
Ref-2 har en yta på 2 000 km2 och har en folkmängd på 125 000 invånare (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 48 000 kr/inv. och det ekonomiska 
resultatet blev det året 2 000 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 11 725 
personer. Kommunen styrs av Socialdemokraterna under mandatperioden 2015-2018. 
Intervjun genomfördes med en miljöstrateg. 
  
3.1.6 Ref-3 
Ref-3 har en yta på 3 000 km² och har en folkmängd på 63 000 personer (SCB 2017). 
Kommunen hade år 2017 en skatteintäkt på 45 000 kr/inv. och det ekonomiska 
resultatet blev det året 1 000 kr/inv., se tabell 1. Inom kommunen arbetar det 5600 
personer. Kommunen styrs av koalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet under mandatperioden 2015-2018. Intervjun genomfördes med en 
miljösamordnare.  
 
 
4 Resultat  
 
En sammanställning av intervjuerna har gjorts i resultaten. De kompletta intervjuresultaten 
redovisas i punktform i Bilaga 3. 
 
4.1 Vad är cirkulär ekonomi? 
 
4.1.1 Kommuners definition 
CE-kommunerna samt Ref-1 uppgav en bredare definition av cirkulär ekonomi. I figur 1 
kan det utläsas att utifrån EMFs tre principer uppnådde de fyra kommunernas 
definition fler än en princip. Ref-2 och Ref-3 uppgav att återanvändningsarbetet och att 
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minska avfallet låg i fokus i deras definition vilket kategoriseras under slutet kretslopp, 
se figur 1.  
 
”Arbetet med cirkulär ekonomi är ett medel för att nå målet, en hållbar framtid.”  

- CE-1 
 
”Cirkulär ekonomi är en global ekonomisk modell som baseras på fyra grundprinciper: 

1. Det finns inget avfall – allt material ska kretsa i det biologiska eller det teknologiska 
kretsloppet 

2. Processerna drivs med förnybar energi 
3. Motståndskraft (resilience) uppnås genom mångfald 
4. Systemtänkande” 

-  CE-3 
 

 
Figur 1. Kommunerna är kategoriserade enligt EMF (2012) tre principer utifrån deras definitioner gällande 
cirkulär ekonomi.  
 
4.1.2 Vad anser kommunerna om cirkulär ekonomi? 
Samtliga kommuner hade en positiv inställning kring cirkulär ekonomi och ansåg att 
det inte fanns något val. Ständigt arbete med cirkulära frågor anses vara en viktig del i 
hållbarhetsarbetet. CE-1 poängterade att arbetet med cirkulär ekonomi inte innebar 
något helt nytt utan att det enbart var ett nytt begrepp för kretsloppsarbetet. Cirkulär 
ekonomi stack dock ut lite på grund av sin betoning på ekonomimodellen. 
 
”Cirkulär ekonomi fokuserar mer på den globala ekonomiska modellen. Det är en 
ekonomisk modell vi tjänar pengar på vilket är varför CE-3 använder sig utav Cradle to 
Cradle. Med cirkulär ekonomi kan vi rädda världen utan att behöva fundera på om det är 
okej att leva ett bekvämt liv. Vi behöver inte sluta ha en ekonomisk tillväxt. Människan är 
van att mäta sin framgång i ekonomiska termer så det kommer nog aldrig gå att komma 
ifrån. Men vi måste mäta tillväxten på något annat sätt än naturliga resurser som vi gör 
idag då cirkulär ekonomi handlar om innovation! De som blir bäst på att göra saker utan 
att använda naturresurser kommer vinna.”  

- CE-3 
 
Problem och tveksamheter togs också upp i intervjuerna. Bland annat nämnde Ref-2 att 
deras politiker inte gjort något officiellt ställningstagande kring frågan för tillfället. CE-1 och 
CE-2 tog även upp problematiken med att begreppet cirkulär ekonomi var väldigt brett och 
att det än så länge saknades en gemensam definition. Kommuner har då olika krav för vad 
som anses vara cirkulär ekonomi vilket skapar svårigheter med att se vilka kommuner som 
gör rätt och vilka som gör fel.  
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4.2 Cirkulär ekonomi i kommuner 
 
4.2.1 Arbetar Sveriges kommuner med cirkulär ekonomi? 
Fem av sex tillfrågade kommuner ansåg att det mer eller mindre arbetades med cirkulär 
ekonomi bland Sveriges kommuner. Det råder dock osäkerhet kring på vilket sätt de arbetade 
och i vilken utsträckning, många kommuner arbetade med hållbarhet som kunde kopplas till 
cirkulär ekonomi.  
 
”Ja…. Hm… det gör vi allihopa på olika vis och i olika utsträckning. Vi har nog olika 
definitioner men vi gör saker som är cirkulära men hänger inte upp det på de begreppet.” 

- Ref-3 
 
CE-1 och CE-3 lyfte dock upp problematiken att kommuner oftast inte arbetar fullt ut med 
begreppet. Oftast fastnar dem vid kretsloppsfrågor kopplade till deras avfallsarbete. 
 
”Nja, det finns några kommuner som börjat titta på detta men ofta låser de sig vid en eller 
ett fåtal aspekter. Inte ens vi kan säga att vi jobbar fullt ut med cirkulär ekonomi idag, vi 
arbetar med delar av begreppet som vi gör väldigt bra.” 

- CE-3 
 
Kommuner väljer oftast projekt som får uppmärksamhet, exempelvis återbruk, vilket är 
väldigt bra anser CE-3. De anser dock att fler kommuner borde börja arbeta med 
produktdesign och materialval som de själva gjorde. Det skulle resultera till att mindre avfall 
skapas redan från början samt att det blir lättare att sortera vid återbruksskedet.  
 
4.2.2 Vikten av cirkulär ekonomi i kommuner 
Fyra av sex kommuner ansåg att det var viktigt att kommuner kommer igång med arbetet 
gällande cirkulär ekonomi. Om människan vill ha möjlighet att överleva måste den cirkulära 
modellen tas i bruk, det är inte möjligt att fortsätta leva på 4,2 planeter ansåg CE-1. Två av 
sex kommuner ansåg dock att det inte var viktigt att arbeta med begreppet utan att det var 
viktigt att arbeta generellt med hållbarhet och i linje med det cirkulär ekonomi står för.  
 
4.2.3 Arbetar ni med cirkulär ekonomi? 
Kommunerna ansåg att de själva arbetar med cirkulär ekonomi, se tabell 2. Ingen av Ref-
kommunerna använde sig av själva begreppet men ansåg att de arbetade med frågor 
kopplade till cirkulär ekonomi.  
 
Tabell 2 Samtliga kommuner anser att de arbetar med cirkulär ekonomi. Tre av sex kommuner använder 
däremot inte begreppet cirkulär ekonomi utan arbetar med frågor som kan kopplas till cirkulär ekonomi. 

Kommun Ja Nej Annan 
definition 

CE-1 X   
CE-2 X   
CE-3 X   
Ref-1 X  X 
Ref-2  X  X 
Ref-3 X  X 

 
4.2.4 Vad driver kommuner?  
Samtliga CE-kommuner arbetade med cirkulär ekonomi av liknande anledningar. 
Bland annat för att de vill visa sig som miljöprofiler vilket krävde att de arbetade med 
aktuella miljöfrågor. Andra drivkrafter var att det är möjligt att nå politiska mål 
kopplade till avfall samt att cirkulär ekonomi är en tillväxtmodell som gör det möjligt 
att spara pengar.   
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”Cirkulär ekonomi är tillväxtvänligt till skillnad från många andra hållbarhetsstrategier. 
Faktum är att vi valde Cradle to Cradle som strategi redan 2010/11 och först på senare tid 
har vi vidgat begreppet till att innefatta Cirkulär ekonomi.” 

- CE-3 
 
4.2.5 Prioritering av cirkulär ekonomi  
När Ref-kommunerna fick frågan varför de inte prioriterade arbetet med cirkulär ekonomi 
blev svaret ungefär detsamma som på varför de inte marknadsförde sitt arbete som cirkulär 
ekonomi. Det handlade inte om att de prioriterar bort frågan utan att de valde att inte 
marknadsföra det som cirkulär ekonomi. Ref-1 höll på med ett projekt för att samla allt 
arbete kopplat till hållbar utveckling vilket de fokuserade på för tillfället. Det var möjligt att 
de började använda sig av cirkulär ekonomi i framtiden men det var inget de hade diskuterat 
än.  
 
4.3 Goda exempel 
Antalet goda exempel varierade mellan kommunerna, det togs upp allt från 3 till 22. 
Några goda exempel som togs upp av flera kommuner kan ses figur 2.  
  

 
Figur 2. Goda exempel som togs upp utav fler än en kommun. 
 
Det fanns också goda exempel som togs upp utav enbart en kommun. Exempelvis nämnde 
Ref-3 att de ställde krav på att pensionsplaceringen skulle vara hållbar och fossilfri samt att 
de erbjöd vegetarisk mat i skolan. Ref-2 tog upp att de erbjöd cykelpooler. CE-3 var de enda 
som tog upp goda exempel kopplade till produktdesign och materialval, se figur 3. Dock 
nämnde CE-1 att de skulle vilja fokusera mer på de punkterna men att de inte har den 
möjligheten i sin kommun. Kommunerna är placerade, utifrån deras goda exempel, i olika 
kategorier enligt EMF tre principer. 
 

0

1

2

3

4

Goda Exempel

CE-kommuner Ref-kommuner



 

9 

 

 
Figur 3. Utifrån kommunernas goda exempel är de placerade i olika kategorier enligt EMF tre principer. 
 
CE-3 hade valt att fokusera sitt cirkulära arbete på produktdesign och materialval därför att 
byggarbete sågs som en naturlig del i kommunens arbete. Genom att bygga hälsosamma och 
flexibla byggnader som kunde användas för olika ändamål hade de möjlighet att minska 
mängden rivningsmaterial och ombyggnationer. CE-3 ansåg att det var viktigt att se 
byggnader som materialbanker istället för utfyllningsmaterial.  
 
En lika tydlig anledning för sina goda exempel hade inte alla kommuner.  
 
”Finns ingen tydlig strategi när vi väljer att arbeta med cirkulära projekt utan det kommer 
upp spontant av olika skäl utan någon direkt koppling till cirkulär ekonomi. Projekten är 
oftast från början skapade pga. politiska mål som kan räknas som cirkulärt arbete i 
efterhand.” 

- CE-1 
 
Politiska mål och hushållning av resurser var några andra faktorer som avgjorde att de 
arbetade just med dessa goda exempel.  
 
4.4 Marknadsföring 
Samtliga Ref-kommuner ansåg att de arbetade med frågor inom cirkulär ekonomi, se 
tabell 1. Varför de valt att inte marknadsföra sitt arbete inom cirkulär ekonomi råder 
ovisshet kring. Diskussioner kring begreppet hade inte kommit upp och det fanns 
andra prioriteringar i kommunen som behöver komma först.  
 
”Har inte hängt upp vårt arbete på det sättet. Cirkulär ekonomi är ett relativt nytt begrepp 
som inte är jättekänt i organisationen. Folk har en ungefärlig kunskap om vad cirkulär 
ekonomi innebär men kan inte definiera hur man jobbar med det. Det finns ett 
utbildningsbehov och ett behov att lyfta begreppet mer.” 

- Ref-3 
 
Samtliga CE-kommuner ansåg dock att det var viktigt att marknadsföra sitt arbete inom 
cirkulär ekonomi. Marknadsföring hjälpte kommunerna att nå ut till befolkningen med viktig 
information kring nyheter och aktuella projekt. Det har exempelvis varit stor marknadsföring 
kring ett återbruksprojekt i CE-1. Det projektet gick väldigt bra och behövde idag inte mycket 
kommunalt stöd som de hade trott. Det var ett resultat av ett kontinuerligt flöde med folk 
som både lämnade och köpte produkter. Kommuners arbete är dock väldigt beroende av hur 
mycket resurser de har att arbeta med. CE-1 ansåg att det pratades mer om cirkulär ekonomi 
i större kommuner som hade mer resurser jämfört med små kommuner. Politikers åsikter, 
mål och intressen hade även det stor betydelse för vad kommunen väljer att prioritera. En 
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röd styrning var mer villig att stötta ekonomiskt i hållbarhetsprojekt jämfört med en blå 
styrning poängterade CE-2. CE-1 nämnde att när hen frågade en kommunpolitiker varför de 
inte arbetade mer med cirkulär ekonomi fick hen svaret: 
 
”Vi bryr oss inte om vad det kallas, bara vi får resultat”.  

- CE-1 
 

4.4.1 Marknadsföra i eller utanför organisationen? 
CE-1 ansåg att det var ett problem att cirkulär ekonomi inte var känt bland Sveriges 
befolkning. Det gör det svårt, nästintill omöjligt att marknadsföra sina projekt med 
infallsvinkeln cirkulär ekonomi. Det gör det enbart svårt och komplicerat vilket inte är en bra 
insäljning.  
 
”Vi pratar om cirkulär ekonomi i arbetet men vi marknadsför det inte till befolkningen. 
Omöjligt att marknadsföra cirkulär ekonomi och få någon effekt. För att det ska ge någon 
effekt kan man exempelvis säga ”åk ut och shoppa med gott samvete”. Måste göra det 
enkelt. Men vi ska lyfta upp cirkulär ekonomi i näringslivet mer”. 

- CE-1 
 
CE-2 och CE-3 samt Ref-3 ansåg snarare att det är viktigt att lyfta begreppet både innanför 
och utanför organisationen. Genom att marknadsföra utanför organisationen har de 
möjlighet att öka kunskapen i samhället, företagsetablering, rekrytering samt attrahera 
forskning.  
 
”Kommuner har ett informationsansvar utåt, därför är det viktigt att lyfta begreppet. Det 
är egentligen viktigare att lyfta begreppet utåt så de är medvetna om vad det betyder”.  

- Ref-3 
 

4.5 Svårigheter i offentlig sektor 
Arbete med cirkulär ekonomi i offentlig sektor är en utmaning då begreppet inte är 
tillräckligt vedertaget för att det ska vara naturligt att arbeta med det i en sådan stor 
organisation. CE-3 flikar in att det inte fanns ett stort intresse inom offentlig sektor att 
arbeta med cirkulära innovationer och lösningar som det fanns inom privat sektor. Ref-
1 tar även upp att kommuner enbart har möjlighet att informera och använda 
styrmedel i arbetet. De har inte möjlighet att arbeta med själva genomförandet vilket 
gör att arbetet med cirkulär ekonomi blir svårare. Kommuner saknade samtidigt en bra 
struktur och strategi som förklarade hur det var möjligt att arbeta med cirkulär 
ekonomi inom offentlig sektor anser CE-3. 
 
”Det finns struktur och system gällande arbetet med avfall och deponi. Det finns dock 
inte samma struktur för cirkulär ekonomi, exempelvis återbruk. Det är ett problem 
med mycket frågetecken. ” 

- CE-2  
 
Politikers mål och intressen har mycket att säga om kommunen arbetar med cirkulär 
ekonomi. CE-2 tog upp ett exempel när deras politiker försvårade deras arbete med 
cirkulär ekonomi. Politikerna i CE-2 ville att kommunens återbruksprojekt skulle styras 
med marknadskrafter vilket bedömdes vara omöjligt då ingen konsument skulle vara 
beredd att betala marknadspris för begagnade varor. Hen jämför med CE-1 och ansåg 
att deras återbruksprojekt troligtvis fungerade bra just för att kommunen vågade stödja 
deras återbruksprojekt ekonomiskt. Politisk enighet är en av de faktorerna CE-3 ansåg 
krävas för att kommuner ska lyckas att börja arbeta med cirkulär ekonomi i 
kommunen. Det andra är initiativ och driv från näringslivet vilket finns på vissa håll 
idag. CE-3 hade själva politisk enighet när de valde att satsa på cirkulär ekonomi. De 
konstaterade att politisk enighet bland alla Sveriges kommuner var en extrem 
svårighet.  
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”Regelverk är gjort för gamla modellen som syftar till varor och konsumtion och inte för 
den cirkulär ekonomiska modellen som syftar på funktionen.”  

- CE-1 
 
4.6 Förbättringsförslag  
Majoriteten av Ref-kommunernas förbättringsförslag var kopplat till att lyfta begreppet i 
organisationen, diskutera begreppet samt informering och utbildning. CE-kommunernas 
förbättringsförslag hade mer fokuserat på nätverkande, tydliggöra strategin och sätta in mer 
resurser, se figur 4.  
 

 
Figur 4. Förbättringsförslag på kommuners arbete med cirkulär ekonomi från CE-kommuner och Ref-
kommuner. 
 
 
5 Diskussion 
 
5.1 EMFs tre principer 
Efter intervjuerna var det möjligt att snabbt få en bild av vilka kommuner som arbetade med 
cirkulär ekonomi och hade kunskap om vad begreppet innebär, se figur 1. Kommunernas 
definition av cirkulär ekonomi var kopplat till en gemensam princip; slutet kretslopp i form 
av återvinning och återanvändning. Förnyelsebar energi kunde också kopplas till 
kommunernas definitioner förutom för Ref-2 och Ref-3. Det som skilde kommunerna åt var 
uttalandet gällande produktdesign, det var endast CE-kommunerna som tog upp 
produktdesign som en del av begreppet. Att döma av resultatet var definitionen av cirkulär 
ekonomi ungefär densamma för samtliga kommuner även om CE-kommunerna hade mest 
kunskap gällande begreppet.  
 
Vad är det då som avgör när en part uppfyller syftet med cirkulär ekonomi och kan säga att 
de implementerat modellen i sitt arbete? Fem av sex kommuner ansåg att det var tillräckligt 
att arbeta med enbart en eller två utav principerna. Detta har tolkats utifrån att kommunerna 
anser att de arbetar med cirkulär ekonomi, se tabell 2. Samtidigt som deras goda exempel 
visar på att de enbart fokuserar på en eller två utan principerna, se figur 3. CE-3 var de enda 
som hade goda exempel kopplat till alla tre EMF principer (se figur 3) men ansåg ändå inte 
att de arbetade fullt ut med begreppet utan endast med vissa delar, framför allt 
produktdesign. Detta visar att CE-3 ansåg att det krävs arbete med alla tre principer för att 
uppnå syftet och säga att de arbetar med modellen. Den teorin stödjs av EMF (2012) rapport 
som menar att om parter vill få den sociala, ekologiska och ekonomiska effekt som de räknat 
ut att implementering av cirkulär ekonomi kan få krävs det ett arbete med alla tre principer. 
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Ramani et al. (2010) trycker även på att det är ett problem att fem av sex kommuner inte 
arbetar med produktdesign då det är en av de viktigare principerna. Produktdesign har 
möjlighet att påverka hela livscykeln och erbjuda miljövänliga och resurssnåla produkter 
samt produkter som är designade för återanvändning. Det är inte möjligt att uppnå syftet 
med slutet kretslopp om det inte läggs fokus på produktdesign då det tekniska kretsloppet är 
nästintill beroende av den principen (EMF 2012).  
 
Kommunerna måste börja fokusera på produktdesign (Ramani et al. 2010). Däremot är det 
kanske inte alla kommuner som har den möjligheten. CE-1 menar att de skulle vilja lägga mer 
fokus på produktdesign men att detta inte är möjligt i dagsläget eftersom de inte har så 
många företag som utvecklar produkter. Satsning på detta skulle då inte få något genomslag. 
CE-3 anser däremot att produktdesign just är en av de principerna kommunen har möjlighet 
att fokusera på mest, med eller utan produktutveckling inom kommunen. De själva fokuserar 
på produktdesign utan att ha någon större produktutveckling. Deras fokus ligger bland annat 
på byggprocessen, där de ser till att välja rätt material och använda byggnaden som en 
materialbank.  
 
5.2 Vad påverkar arbetet med cirkulär ekonomi?  
Det går att spekulera kring vad som påverkar kommuners val att inte arbeta med cirkulär 
ekonomi. Det skulle kunna vara ett resultat av brist på intresse eller kunskap. Av resultatet 
att döma var det möjligt att konstatera att det rörde sig om kunskapsbrist då Ref-
kommunerna ej kunde definiera alla tre grundpelare inom cirkulär ekonomi (EMF 2012). 
Brist på kunskap kunde även ses vid uppräknandet av goda exempel då ett par kommuner tog 
upp allt arbete de gjorde inom hållbarhet, exempelvis servering av vegetarisk mat i skolan. 
Även om mycket hållbarhetsarbete kan kopplas till cirkulär ekonomi exempelvis återvinning, 
återanvändning och förnyelsebar energi kan inte allt hållbarhetsarbetearbete göra det. Efter 
intervjuerna blev det då tydligt att det uppstod en förvirring om vad cirkulär ekonomi 
innebär och hur det skiljer sig mot eller kompletterar hållbarhetsarbetet. SOU (2017) kom 
även dem fram till i deras utredning att kommuners kunskap om cirkulär ekonomi är 
bristfällig och måste förbättras. De kom även fram till att det ändå finns intresse hos 
kommunerna vilket stödjer resultatet ifrån denna studie då fyra av sex kommuner anser att 
det är viktigt att kommuner arbetar med cirkulär ekonomi. De återstående två kommunerna 
anser att cirkulär ekonomi är en naturlig del i deras arbete men att det inte är nödvändigt att 
använda sig av begreppet, se tabell 2.  
 
Det kan även röra sig om en förstärkande effekt då kunskap lockar fram intresse och intresse 
lockar fram kunskap. Vid intervjun med CE-1 och CE-3 visade de sin kunskap i frågan då de 
ett par gånger nämnde affärsmetoder som Cradle to Cradle och företag som EMF. Detta 
gjorde de för att stärka sina påståenden och för att tala om varför de arbetade som de gjorde. 
Båda kommunerna valde att arbeta mer med modellen efter att de fått kunskap om vad 
Cradle to Cradle och EMF representerade, då blev de både inspirerade och intresserade. Det 
är ingen självklarhet att kommuner arbetar med cirkulär ekonomi enbart för att de visar att 
de har kunskap i frågan. Det tyder dock på att de har tillräckligt mycket intresse för att hålla 
sig informerade om ämnet som är relativt komplext att sätta sig in i. Kommuners arbete drivs 
både av intresse för cirkulär ekonomi samt kunskap om att modellen erbjuder tillväxt och 
möjligheten att utveckla sin position som miljökommun. Det som styr hur stor möjlighet 
kommuner har att lägga på cirkulärt arbete är däremot politikers prioriteringar och mål. CE-1 
menade att de hade möjlighet att arbeta med projekt kopplat till cirkulär ekonomi just för att 
det uppfyllde politikers mål gällande avfall. För att däremot ha möjlighet att satsa på arbete 
med modellens alla delar krävs en politisk enighet menar CE-3. Det är en anledning till att de 
själva har lyckats så bra med sitt arbete inom området, deras kommunpolitiker var villiga att 
satsa på modellen.  
 
Politiska prioriteringar och svårdefinierat begrepp var två punkter som togs upp som 
problematiskt vid arbete med cirkulär ekonomi i offentlig sektor. Av resultatet att döma är 
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det inte själva begreppet i sig som är svårt att definiera utan det är svårt att definiera hur 
kommuner skulle anamma den ekonomiska modellen i sitt arbete. Kommunerna själva ansåg 
att Sveriges kommuner arbetar med cirkulär ekonomi men att ingen hade en tydlig strategi 
eller plan för hur arbetet skulle gå tillväga. Det är även något SOU (2017) utredning har 
kommit fram till. På grund av att det inte finns någon strategi kring hur kommunerna ska 
arbeta eller hur arbetet ska kontrolleras skapas det förvirring och otydlighet i organisationen. 
CE-1 tog upp att större kommuner oftast har mer resurser än små kommuner vilket skulle 
göra att arbete med cirkulär ekonomi är enklare i stora kommuner. Den teorin stämmer 
däremot inte överens med denna undersökning som visar på att CE-3 är den kommun som 
arbetar mest med cirkulär ekonomi. Det är även den kommunen som är minst geografiskt 
med minst antal invånare och med minst ekonomisk vinst, se tabell 1. Även om resurser en 
stor förutsättning för att kommuner ska kunna lägga arbete på någonting har CE-3 visat att 
det inte enbart ekonomiska resurser.   
 
5.3 Är det viktigt att arbeta med cirkulär ekonomi?  
Linjär ekonomi har under många decennier varit en framgångsrik tillväxtmodell som tillåtit 
världen att byggas upp under industrialiseringen (EMF 2012). Dock börjar jordens resurser 
få svårt att nå upp till de material – och resurskrav som den linjära ekonomin ställer med en 
befolkning på 7 400 miljoner människor i världen visar UN DESA (2015) rapport. En fortsatt 
användning av linjär ekonomi är därmed inte möjlig då jordens befolkning förväntas år 2050 
nå ungefär 9 700 miljoner. EMF (2012) hävdar att modellens gyllene år är över och att 
företag har börjat inse att det enda linjär ekonomi har att erbjuda är större risker och högre 
priser. Naturvårdsverket (2015) fortsätter i samma spår och menar att sambandet mellan 
tillväxt och miljöpåverkan måste brytas. Det krävs att vi ökar resurseffektiviteten samtidigt 
som vi minskar resursutarmningen och avfallsmängderna. Det är det som den cirkulära 
modellen erbjuder (EMF 2012). Modellen erbjuder även ekonomisk vinst genom exempelvis 
processeffektivitet samt att arbetsmarknaden öppnar upp sig.  
 
Utifrån resultatet är det möjligt att konstatera att cirkulär ekonomi är ett ungt begrepp som 
ännu inte har etablerat sig i kommunerna. Ett par kommuner tar upp att även om cirkulär 
ekonomi har mer fokus på den ekonomiska modellen så är det mesta av innehållet inget nytt. 
De menar att begrepp kommer och går och just nu är det populärt att använda sig av cirkulär 
ekonomi. Att begreppet då ses som ett modeord som enbart kommer användas i några år kan 
vara en anledning till att kommuner inte vill satsa helhjärtat på modellen. Som kommunerna 
ändå poängterar så är detta en modell med mer fokus på den ekonomiska aspekten vilket 
Husgafvel et al. (2018) kommer fram till i deras rapport är den största drivkraften i hållbar 
utveckling. Det kan även handla om att de inte vill använda sig av ännu ett komplicerat 
begrepp som, enligt Ref-1 och Ref-2, innebär samma arbete som deras hållbarhetsarbete. Går 
kommunens hållbarhetsarbete hand i hand med cirkulär ekonomi är ju då frågan. Som CE-1 
nämnde så är den cirkulära modellen en metod för att nå målet hållbar utveckling, likaså är 
hållbarhetsarbete. Båda är begrepp som liknar varandra och som på många sätt erbjuder 
liknande lösningar för att nå målet (Sauvé et al. 2015). Vid kommunernas hållbarhetsarbete 
idag så faller produktdesign bort. Implementering av cirkulär ekonomi skulle då kunna 
erbjuda nya arbetssätt och fokusområden, exempelvis produktdesign, för att nå målet om en 
hållbar utveckling. Då cirkulär ekonomi är på uppgång i världen är det svårt att se att 
modellen skulle vara ointressant om ett par år. Bland annat har Europeiska kommissionen 
(2017) tagit fram en handlingsplan gällande cirkulär ekonomi kopplat till avfall. De har även 
tagit fram en strategi för att minska det växande plastavfallet och de problem som 
uppkommer samt för att gynna cirkulär ekonomi (Europeiska kommissionen 2018). SOU 
(2017) rapporterar att den finska regeringen har som mål att till 2025 vara världsledande 
inom cirkulär ekonomi. Tyskland har även dem satsat på modellen genom att de 2012 tog 
fram en strategi för ökad resurseffektivitet. Nederländerna är det land som först tog sig an 
den cirkulära modellen och Amsterdam ses som en vision för cirkulär ekonomi i städer (SOU 
2017). 
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Av resultatet att döma krävs det att kommuner får stöd uppifrån för att modellen ska kunna 
appliceras i Sverige. Arbetet med cirkulär ekonomi sker i dagsläget nerifrån och upp. 
Regeringens utredning (SOU 2017) stödjer kommunernas önskan om stöd uppifrån då 
utredningen kom fram till att arbetssättet behöver ändras. Det krävs istället en nationell 
samverkan på alla nivåer. Det krävs en tydlig målbild och arbetsstruktur för att arbetet med 
cirkulär ekonomi ska lyckas bland Sveriges kommuner. Möjligtvis ska Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) bära ansvaret att stödja kommunerna i sitt arbete med cirkulär ekonomi 
för att få ett gemensamt, nationellt arbete (SKL u.å.). Idag är regelverket gjort för den linjära 
modellen, detta konstaterar även CE-1 som menar att detta gör det svårt vid exempelvis 
upphandling. Kommuner måste därmed ha möjlighet att få det lagstöd som krävs för att 
kunna ta gynnsamma beslut kopplat till modellen. Ett annat exempel på hur lagstödet kan 
förbättras är vid leasing. Idag är det enbart tillåtet att ingå i ett leasingavtal om det innebär 
lägre kostnader för kommunen och staten (Palm 2009).  
 
 
6 Slutsats 
 
Resultatet från denna undersökning visar att kommuners kunskap om cirkulär ekonomi 
spelar stor roll i deras arbete med den ekonomiska modellen. Ref-kommunerna bedöms inte 
ha tillräcklig kunskap om att cirkulär ekonomi är en tillväxtvänlig modell, vilket är en av de 
grunder som driver CE-kommunerna med sitt arbete. En annan avgörande faktor bedöms 
vara att kommunerna strävar efter att vara Sveriges ledande miljökommun.  
 
Utifrån resultatet kan det konstateras att kommunpolitikers prioriteringar påverkar hur 
mycket kommunerna kan arbeta med den ekonomiska modellen. Det uppskattas inte vara 
någon brist på intresse hos kommunerna. Däremot måste politikerna prioritera arbetet med 
den ekonomiska modellen samt avsätta resurser för att kommunalarbetare ska ha möjlighet 
att skapa en fungerande arbetsstruktur. Möjligtvis är det SKL som har ansvar och möjlighet 
att skapa en gemensam definition och arbetsstruktur för Sveriges kommuner. Detta avgörs 
vara nödvändigt utifrån resultatet eftersom det idag uppstår förvirring hos kommunerna om 
deras arbete bedöms vara tillräckligt eller inte. Det kan också konstateras utifrån resultatet 
att det är nödvändigt att lagstiftningen anpassas så att kommuner kan få stöd i sina beslut 
gällande frågor kopplat till cirkulär ekonomi. 
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Bilaga 1 
 
 
Informationsbrev  
 
Hej, 
 
Jag heter Felicia Johansson och är student på miljö – och hälsoskyddsprogrammet vid Umeå 
universitet. Jag studerar sista terminen och gör mitt kandidat-examensarbete gällande 
kommuners val att arbeta med cirkulär ekonomi. Jag kommer fokusera på sex kommuner, 
tre kommuner som marknadsför att de arbetar med cirkulär ekonomi och tre kommuner som 
inte marknadsför att de arbetar med cirkulär ekonomi. Jag kommer sedan att jämföra dessa 
kommuner för att se vad som skiljer dem åt. 
  
För att uppnå mitt syfte med studien ingår det att jag ska utföra telefonintervjuer med en 
person ifrån varje kommun jag har valt att undersöka. Jag har valt att kontakta dig, X, på X 
kommun och skulle vilja ringa under vecka 15. Jag kommer att ställa några korta frågor kring 
ert arbete med cirkulär ekonomi och det kommer att ta cirka 10-15 minuter. Jag vore väldigt 
tacksam om ni hade möjlighet att svara på mina frågor och hjälpa mig att slutföra mitt 
examensarbete. 
 
Jag skickar ut detta mail som en förberedelse på att jag kommer att ringa och jag skickar 
även med frågorna så att ni ska ha möjlighet att förbereda er. 
 
Om ni har önskemål på en specifik dag eller tid under vecka 15 som jag skulle kontakta er, får 
ni gärna skicka ett mejl om det. Om ni inte känner att ni är rätt person för att svara på dessa 
frågor får ni gärna skicka ett mejl med ett annat förslag på en person som jag kan kontakta. 
Annars kommer jag kontakta er någon gång under vecka 15. 
 
Tack på förhand, 
Felicia Johansson 
 
Telefonnummer: 076xxxxxxx 
Mejl: xxxxxxx@outlook.com 

 
 

  



 

 
 

Bilaga 2  
 
CE-kommuner 
 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  
 
 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun?  
 
 
Fråga 5. Vad driver er att arbeta med cirkulär ekonomi? 
 
 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 
 
 
Fråga 7. Varför valde ni att arbeta med just dessa goda exempel? 
 
 
Fråga 8. Tror ni att era goda exempel har gjort någon skillnad i samhället?  
 
 
Fråga 9. Tycker ni att det är viktigt att marknadsföra era goda exempel gällande cirkulär 
ekonomi? 
 
 
Fråga 10. Anser ni att det är viktigt att andra kommuner börjar arbeta med cirkulär 
ekonomi? 
 
 
Fråga 11. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   
 
 
Fråga 12. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  
 
 
  
  



 

 
 

Ref-kommuner 
 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  
 
 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun? (om nej gå till fråga 7) 
 
 
Fråga 5. Varför marknadsför ni inte ert arbete med cirkulär ekonomi på er hemsida?  
 
 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 7. Varför har ni inte prioriterat att arbeta med cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 8. Anser ni att det är viktigt att kommuner, inkl. er kommun, börjar arbeta med 
cirkulär ekonomi?  
 
 
Fråga 9. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?  
 
 
Fråga 10. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras? 
  



 

 
 

Bilaga 3 
 
CE-kommun 1 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?  

- Har ingen CE definition utan enbart en beskrivning om vad begreppet innebär.  
- Använder sig av Ellen MacArthur  
- Arbetet med cirkulär ekonomi är ett medel för att nå målet, en hållbar framtid. 

Framförallt de ekonomiska och ekologiska punkterna men kan finnas den sociala 
aspekten men inget hen kom på.  

• resurseffektivitet för material och energi, behålla kontrollen över produktens 
material, att förebygga avfall, biologiska och tekniska giftfria kretslopp som inte ger 
något eller mycket lite avfall, produktdesign, återvinning och återbruk, tjänster 
istället för produkter, delandeekonomi. 

 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?  

- Viktig del när vi ska skapa ett hållbart samhälle 
- Är ett pedagogiskt arbetssätt (i alla fall Ellen) 
- Folk får dock inte ha en övertro att arbetet med cirkulär ekonomi kommer löser alla 

problem. Arbetet med cirkulär ekonomi kan bli en ursäkt i tillväxtsamhället så folk 
använder det som ursäkt i sitt tänk att det är okej att konsumera för de ändå arbetar 
med cirkulär ekonomi 

- CE är enbart en ny förpackning. Inte funnit sin form än ex. vad ingår i CE? Finns inte 
en definition. Finns bra definitioner dock ex. som Ellen MacArthor. Men många 
använder sig av olika och räknar in olika grejer som CE. 

- På 90:talet fanns något som hette Faktor 4 faktor 10 på 90talet. Man kan säga att det 
var en föregångare till CE.  

- Om man definierar sitt CE bra blir det en ögonöppnare för människor. Mer betoning 
på ekonomimodellen än förr.  

 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Väldigt få andra kommuner pratade om det 2013 då CE-kommun 1 börja arbeta med 
det. Mer vanligt i näringslivet. I större kommuner pratas det mer om det än i små. 
Kan vara för att de har möjlighet att lägga resurser på frågan.  

- Endast 7 % av landets invånare känner till begreppet. Däremot tillämpas vissa 
principer redan (kretsloppstänkande, avfallstrappan t ex) mm, men de marknadsför 
det inte som cirkulär ekonomi. Politikers åsikt är väldigt stor här. De är mer 
intresserade av resultat. När hen fråga politikerna i kommunen varför de inte jobbade 
mer med cirkulär ekonomi sa de ”skiter i vad det kallas, bara det får resultat”.  

 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun?  

- Ja men inte på ett tydligt systematiskt sätt.  
 
Fråga 5. Vad driver er att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Blivit inspirerade av föreläsningar, exempelvis med Tobias Jansson. Hen blev då 
väldigt intresserad och pratade med en kollega om att arbeta med frågan.  

- CE-kommun 1 har en tydlig miljöprofil vilket gör att de vill arbeta med nya, viktiga 
miljöfrågor. Politikerna vill sträva framåt och tänker ”vad är nytt”. De bestämmer.   

- Ellen MacArthur är tilltalande vilket var varför hen ville arbeta med det CE  
- Cirkulär ekonomi arbetet tilltalar även miljöskeptiker då det är en tillväxtmodell 

också. CE säger inte ”sluta konsumera, utan konsumera smart. Detta lockar även 
miljöskeptiker och näringslivet” 

- Ett sätt att få dialog med näringslivet och nya affärsmodeller 
 
 



 

 
 

Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 
- Förstudie 2014 
- Återbruksprojekt 
- Föreläsningar med Tobias Jansson och Stuart Pledger 
- Utställning om cirkulär ekonomi 
- Gjorde filmer för sociala medier  
- Möbel- och hjälpmedelshantering, som ett internt blocket. Använder biogaslastbil.  
- Plastprojekt – Företag tog gamla plasttallrikar ifrån skolor, gjorde granulat och sen 

nya tallrikar. Samlade in pulkor genom att sätta pant på dem och gjorde nya.  
- Färgsortering för avfall–7 olika plastpåsar i olika färger  
- Arbetar med Biokol och Biokol – planerar att köpa en större panna 
- Fluglarvprojekt  
- Viktigt att CE nämns på många ställen för att det ska få bra genomslag.  
- Resiliens för livsmedelsförsörjning 
- Re-Makerspace (Kom från RISE) 
- Har inte så mkt produktutveckling, skulle vilja ha de för att börja med produktdesign 

 
Fråga 7. Varför valde ni att arbeta med just dessa goda exempel? 

- Finns ingen tydlig strategi när vi väljer att arbeta med cirkulära projekt utan det 
kommer upp spontant av olika skäl utan någon direkt koppling till cirkulär ekonomi. 
Projekten är oftast från början skapade pga politiska mål som kan räknas som 
cirkulärt arbete i efterhand. 

- Vill komma högt upp på avfallstrappan.  
-  

Fråga 8. Tror ni att era goda exempel har gjort någon skillnad i samhället?  
- Återanvändningsprojekt har gjort stor skillnad. Har mkt studiebesök   
- Färgsorteringen har gjort mkt! 
- God PR! 
- Fluglarvprojektet – media har hakat på det för de tycker de är roligt. 

 
Fråga 9. Tycker ni att det är viktigt att marknadsföra era goda exempel gällande cirkulär 
ekonomi? 

- Ja främst invånarna som bör bli engagerade i projektet, ex. 
Återanvändningsprojektet. Det går runt och behöver inte så mkt kommunaltstöd som 
de trott! 

- CE-kommun 1 ska ju ligga i framkant på miljöområdet. Viktigt att marknadsföra det. 
Har vunnit mkt priser för hur miljömedvetna de är.  

- Vi pratar om cirkulär ekonomi i arbetet men vi marknadsför det inte till befolkningen. 
Omöjligt att marknadsföra cirkulär ekonomi och få någon effekt. För att det ska ge 
någon effekt kan man exempelvis säga ”åk ut och shoppa med gott samvete”. Måste 
göra det enkelt. Men vi ska lyfta upp cirkulär ekonomi i näringslivet mer 

- Ska lyfta upp CE i näringslivet mer. 
 
Fråga 10. Anser ni att det är viktigt att andra kommuner börjar arbeta med cirkulär 
ekonomi? 

- Ja. vi kan inte fortsätta att plocka resurser från 4,2 planeter . Bör finnas en samverkan 
mellan kommuner, dela med sig mellan kommuner. ex ”vad har vi för restprodukter i 
industrin vi kan dela med oss av” 

 
Fråga 11. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Svårt vid upphandling, svårt hur man ska ställa frågan. Får inga anbud. Frågan är inte 
mogen. Ställer mer konkreta krav vid upphandling nu.  

- Regelverk är gjort för gamla modellen som syftar till varor och konsumtion och inte 
för den cirkulär ekonomiska modellen som syftar på funktionen. 

- Resursbrist 
- Utbilda näringslivet. Kommunen kan ordna konferenser.  



 

 
 

 
Fråga 12. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Satsa mer på näringslivet 
- Skaffa sig en tydlig strategi!  
- Granska kommunkoncernernas egna materialflöden.  
- Utbilda näringslivet 
- Finns bra idéer i förstudien måste bara genomföra dem.  
- Använda sig av universitetet – inkubatorverksamhet.  
- Marknadsföra delningsekonomi 
- Det Sätt fart. Sätt dit resurser. Vad har vi för flöden? Hur gör vi? 
 

CE-kommun 2 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?  

- Cirkulär ekonomi är en uppdaterad definition av kretsloppssamhället. Strävan att det 
inte ska finnas något avfall utan enbart resurser.  

- Designa rätt, smart.  
 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?  

- Vi måste ställa om samhället för att få ett resurseffektivt samhälle = cirkulär ekonomi 
kan man jobba mer med då.  

- Är ett populärt ämne nu. Locka andra, näringsliv, medborgare.  
- Finns svårigheter med att använda begreppet då det är svårdefinierat.  
- Alla kan ju jobba med det, svårt att granska om man jobbar ”rätt”. God grundtanke 

dock, känns dumt att inte anamma.  
 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Det gör de men svårt att se. Ex. bibliotek kanske är en cirkulär tanke?  
- Kanske inte definierar sitt arbete som cirkulär ekonomi men det är de oftast. Finns ju 

fjärrvärme som blir till el och kyla.  
- I viss utsträckning finns det redan men det pratas inte om att man har ett cirkulärt 

samhälle.  
 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun?  

- Ja, men kanske inte mer än andra.  
 
Fråga 5. Vad driver er att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Miljöengagemang 
- Målet att minska avfall 
- Ekonomisk/hushållnings tanke på sikt. Ex. möblerna. Dyrt att köpa nya möbler så 

sparar pengar.  
 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

- Möbelcirkel, kommunorg. Möbler hanteras som en central tjänst. Internt blocket.  
- Kommunal deklaration. Näringslivet + Universitetet + kommunen = deklarerade ett 

antal initiativ för att skapa ett hållbart samhälle. Pratade då om cirkulär ekonomi.  
- Återbruksprojekt 

 
Fråga 7. Varför valde ni att arbeta med just dessa goda exempel? 

- Ekonomin/hushållning 
- Vi har mål att minska avfallet och strävar att komma upp i avfallshierakin. Vill öka 

återbruk  
 
Fråga 8. Tror ni att era goda exempel har gjort någon skillnad i samhället?  

- Återbruksprojektet är inte riktigt igång och möbelcirkeln har precis startat. 



 

 
 

- Samhällsengagemanget har dock ökat, frågan har mognat. Tror att befolkningen 
kommer fara dit för de känner att det är fel att kasta.  

 
Fråga 9. Tycker ni att det är viktigt att marknadsföra era goda exempel gällande cirkulär 
ekonomi? 

- Ja, för att det ska användas. Viktigt för användarna.  
- Finns ett värde att marknadsföra till allmänheten gällande möbelcirkeln. Är nästa 

steg. 
 
Fråga 10. Anser ni att det är viktigt att andra kommuner börjar arbeta med cirkulär 
ekonomi? 

- Ja! Är ett stort begrepp, svårt att säga nej. Är en omställning till ett mer effektivt 
samhälle som är också är nödvändigt.  

 
Fråga 11. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Det finns struktur och system gällande arbetet med avfall och deponi. Det finns 
dock inte samma struktur för cirkulär ekonomi, exempelvis återbruk. Det är ett 
problem med mycket frågetecken. Hur ska återbruk finansieras? Vem ska 
betala? Politikerna tycker det är aktörerna som ska vara där och driver det. Men 
tanken är att det är kommunen som äger fastigheten som de hyr ut. Finns ett 
glapp, aktörerna måste sälja grejerna för ett extremt högt pris pga höga hyror 
och arbete. Det går inte att ta det priset för begagnat, kunderna är inte bredd att 
betala det, köper hellre nytt.  

- Våra politiker vill ha det marknadsstyrt, är svårt. Skillnaden är att CE-kommun 
1 är bredda att ta en högre risk än oss med att hjälpa till med hyror. Man har en 
förhoppning att det ska finnas marknadskrafter som ska hjälpa 
återvinningsprojektet. Finns marknadskrafterna? nej inte hos CE-kommun 2 
säger hen. De skulle varit igång nu då. Kunderna är inte beredda att betala 
marknadsmässiga priser för återbruks grejer.  

 
Fråga 12. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Måste ha en annan syn på lönsamhet. Kolla fråga 11. Går inte på ett 
marknadsekonomiskt plan. 

 
CE-kommun 3 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?  
 - CE är en global ekonomisk modell som baseras på fyra grundprinciper: 

- Det finns inget avfall – allt material ska kretsa i det biologiska eller det teknologiska 
kretsloppet 

- Processerna drivs med förnybar energi  
- Motståndskraft (resilience) uppnås genom mångfald – Exempelvis En lantbrukare 

har 10 åkrar och planterar samma sak på alla som man gör oftast. Men så kommer 
rötbaggen som käkar just den grödan och slår ut alla åkrar. Då har man ju ett problem 
och går i konkurs. Hade lantbrukaren valt olika grödor hade han varit 
motståndskraftig. Så kan man se det. Ex Amazonas där vi tar bort regnsskog. Kräves 
mångfald i ett socialt perspektiv också. Krävs olika personligheter i arbetet. 

- Systemtänkande - Räcker inte att du själv arbetar med egna förhållanden om man ska 
jobba med CE. Dina restprodukter kanske är en värderesurs för någon annan och inte 
just för dig. Måste se ekonomin som ett ekosystem. Där man behöver mångfald. 

 
Fråga 2. Vad anser ni personligen om Cirkulär ekonomi? 

- Vi har inget val! 
- Cirkulär ekonomi fokuserar mer på den globala ekonomiska modellen. Det är en 

ekonomisk modell vi tjänar pengar på vilket är varför CE-3 kommun använder sig 



 

 
 

utav Cradle to Cradle. Med cirkulär ekonomi kan vi rädda världen utan att behöva 
fundera på om det är okej att leva ett bekvämt liv. Vi behöver inte sluta ha en 
ekonomisk tillväxt. Människan är van att mäta sin framgång i ekonomiska termer så 
det kommer nog aldrig gå att komma ifrån. Men vi måste mäta tillväxten på något 
annat sätt än naturliga resurser som vi gör idag då cirkulär ekonomi handlar om 
innovation! De som blir bäst på att göra saker utan att använda naturresurser 
kommer vinna.”  

- Cradle to cradle: Försöker aldrig prata o att reducera på negativa effekter utan att 
maximera de positiva effekterna. Visar hur vi tar oss an problemen, de är det positiva 
vi vill åt. Vi vill tillföra något bra.  

  
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Nja, det finns några kommuner som börjat titta på detta men ofta låser de sig vid en 
eller ett fåtal aspekter. Inte ens vi kan säga att vi jobbar fullt ut med cirkulär ekonomi 
idag, vi arbetar med delar av begreppet som vi gör väldigt bra. 

- De låser sig vid delar som är intressanta och får mycket press och positivt. Handlar 
om återbruk! Återbruksparker, seminarier kring återbruk. Stöttar företag kring 
återbruk. Inget fel på det! Men glömmer bort de andra aspekterna. Vi fokuserar på 
materialkvalitet, design. ”tråkigt” inte lika spännande, men som är viktigt! Om vi inte 
ska skapa avfall är det viktigt att materialet är hälsosamt och att det är bra. Ännu 
viktigare att vi designar på ett sätt att vi kan sortera på ett bra sätt. Ex. som 
bilindustrin har ett problem med. De har så mycket metaller och material som de 
smälter ihop till armeringsjärn vilket får en så låg kvalitet och hållbarhet. Husen 
använder sig av dessa armeringsjärn, vid exempelvis jordbävningar påverkas dessa 
hus väldigt mycket. ”Upcykle”, bibehålla kvalitén eller bli bättre.  

 
Fråga 4 Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun?  

- Ja, vissa delar är vi bättre på. Arbetar med att utveckla och jobba med nya grejer 
 
Fråga 5. Vad driver er att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Cirkulär ekonomi är tillväxtvänligt till skillnad från många andra 
hållbarhetsstrategier. Faktum är att vi valde Cradle to Cradle som strategi redan 
2010/11 och först på senare tid har vi vidgat begreppet till att innefatta Cirkulär 
ekonomi. 

  
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

- Vi fokuserar mycket på material och miljöer. Våra nya skolor och förskolor byggs med 
målet att vara hälsosamma och inte långsamt förgifta barn och anställda. Frisk luft, 
bra ljus och bra ljudmiljö är viktiga aspekter.  

- En byggnad ska också generera energi.  
- Samtidigt ska materialen vara återvinningsbara i så stor utsträckning som möjligt – vi 

vill se byggnader som materialbanker för framtida användning.  
- Vi bygger också med tanke på förändrade användningsområden (flexible design) och 

lägger stor kraft på utemiljöer – biologisk mångfald (ekosystemanpassad) och 
utemiljöer som del av pedagogiken. 

 
Fråga 7. Varför valde ni att arbeta med just dessa goda exempel?  

- Viktigt med design. ”bygg är en typisk grej kommunen gör”. Hur kan vi då bygga dem 
hälsosamma, enkla att underhålla? 

- Och bygga dem så de blir en materialbank så vi kan använda oss av materialen sen.  
- Vid rivning sorterar man mkt bra med de hamnar oftast som utfyllningsmassor.  
- Bygga byggnader med olika användningsområden. Inte bara en förskola utan som ett 

fritis, skola, ålderdomshem mm. Huset måste kunna anpassas i olika cykler.  
 
Fråga 8. Tror ni att era goda exempel har gjort någon skillnad i samhället?  

- Ja.  



 

 
 

  
Fråga 9. Tycker ni att det är viktigt att marknadsföra era goda exempel gällande cirkulär 
ekonomi?  

- Ja, vi marknadsför detta som en positiv aspekt med olika syften: Företagsetablering, 
rekrytering, attrahera forskning etc.  

  
Fråga 10. Anser ni att det är viktigt att andra kommuner börjar arbeta med cirkulär 
ekonomi? 

- Vi har inget val! Om världen ska överleva måste vi bli cirkulära. De som lär sig först 
kommer att klara sig bäst. 

  
Fråga 11. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Att nå ut till kommunmedlemmarna är svårt.  
- Det finns också en stor konkurrens om mindshare där många ”hållbarhetsivrare” 

snarare vill se minskad konsumtion och ändrade beteenden än att faktiskt hitta 
lönsamma lösningar.  

- Offentlig sektor är också mycket bred – med många olika verksamheter – och det är 
ett hårt jobb att få med alla.  

- Många tycker att det är vi som jobbar med hållbarhet som ska lösa allt och förstår inte 
att alla måste dra sitt strå till stacken. 

- Slutligen är offentlig sektor inte så upphetsad över likviditet – något som driver 
upptaget av cirkulära lösningar bland privata företag.  

- CE-3 hade en stor fördel var att det var en politisk enighet. Alla tyckte det var bra. 
Initiativet kom från industrin. Näringslivet drog i det. CE-3 har varit känt som 
mjukvaruindustrin som nu försvunnit. Vad ska vara vår nya profil? Jo, Clean Tech, 
hållbar utveckling. En kommun som vill komma igång måste politikerna bli eniga. 
Måste göra det uppifrån. Dock är det nästan omöjligt att tänka sig att alla 
kommunpolitiker ska vara eniga.  

  
Fråga 12. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Vi kan bli bredare – jobba med fler verksamheter i kommunen.  
- Ett nätverk med kommuner som delar våra ambitioner skulle också underlätta – det 

är alltid bra att lära av varandra. 
- Ett sätt att uppnå CE är att åka på studieresor om CE. 

 
Ref-kommun 1 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?   

- Effektiv resursanvändning.  
- Redan producerade varor och vid behov göra de till andra.  
- Göra dem sen till en energikälla.  
- Göra så att man ifrågasätter om man behöver varor och att konsumera.  
- Delningsekonomi.  

     
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?       

- Naturlig del i att arbeta resurseffektivt.  
- En nödvändighet, goda utvecklingsmöjligheter.  

 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Ja mer eller mindre uttalat. Men har ingen bild om hur aktivt de arbetar med de.  
- Det är många som inte tänkt ”nu jobbar vi med CE” men man har en utgångspunkt att 

det är miljövänligt.  
 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun? (om nej gå till fråga 7) 



 

 
 

- Det beror på. Det pågår en hel del arbete men man utgår inte ifrån CE perspektivet. 
De arbetar ju med återbruk m.m. som räknas till cirkulär ekonomi 

 
Fråga 5. Varför marknadsför ni inte ert arbete med cirkulär ekonomi på er hemsida? 

- Vet inte. Vi är mitt uppe i ett arbete som ska göra så de kan arbeta mer samlat med 
hållbar utveckling. Så de arbetar mycket med de så det kommer först. Men de kanske 
tar in begreppet mer på sikt som de förtydligar sen.  

- Marknadsföring: finns utvecklingsmöjligheter! Alltid!! Kommunikation är 
superviktigt. Det är dock en stor kommun med många bolag. Det är bolagen hos 
kommunen som kanske har möjlighet att nå invånarna. Kommunala bolag.  

 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

- Bilpooler.  
- Uppmärksamma återbruk, att inte slita o slänga.  
- Gratis leksaksloppis.  
- Utveckla inlämningsstationer.  

 
Fråga 7. Varför har ni inte prioriterat att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Samma som fråga 5 
 
Fråga 8. Anser ni att det är viktigt att kommuner, inkl. er kommun, börjar arbeta med 
cirkulär ekonomi? 

- Inte begreppet i sig som är viktigt att prata om utan viktigt att arbeta i linje med de. 
Viktigt att arbeta hållbart.  

- Allmänheten är inte intresserad av cirkulär ekonomi utan annat. Är viktigt att jobba 
med de det står för men är inte viktigt att arbeta med just cirkulär ekonomi.  

 
Fråga 9. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Är ett konstaterande att det är svårt då kommun har en begränsad möjlighet att 
påverka. De kan informera och ha sina kommunala bolag. Styrmedel. Äger inte själva 
genomförandet.  

 
Fråga 10. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Samla ihop frågorna inom hållbar utveckling som de gör nu. Svara på frågorna, vad 
gör vi idag? Hur kan vi utveckla detta?  

- Främja cirkulär utåt.  
 

Ref-kommun 2 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?   

- Har ett cirkulärt tänk istället för linjärt 
- Använda rätt produkter.  

 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?       

- Har inget officiellt ställningstagande för politiker. Men jobbar med och pratar om det 
 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Ja det tycker jag. Men vi kan bli ännu bättre  
- Problem att det inte är mätbart: Man menar samma sak men man har olika begrepp. 

”4 systemvillkoren” man jobba med förut. Grundläggande tänket är desamma. Man 
ser att cirkulär ekonomi är viktigt i Europa.  

 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun? (om nej gå till fråga 7) 

- Ja 
 



 

 
 

Fråga 5. Varför marknadsför ni inte ert arbete med cirkulär ekonomi på er hemsida? 
- Har inte haft den diskussionen 

 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

- Organisation i kommunen som arbetar med hållbarhet för människor och för prylar. 
Samlar in material i kommunen, reparerar det och sen återanvänder det vidare i 
kommunen. 

- Återvinningstankar. ”Återbruksboden” 
- Bilpool kopplat till kommunala verksamheten. Internbilpool 
- Koldioxidsnålaplatsen  
- Youbike – ellådcyklar som man kan låna på ett ställe och lämna på ett ställe  
- Hållbart vetande – Stått på stan som repat cyklarna  
- Arbetar med att bli en av de hållbaraste städerna i Europa.  
- Bidrag för gröna projekt 
- Personalmatsal – sälja gammalt porslin och mat  
- Cykelpool 

 
Fråga 7. Varför har ni inte prioriterat att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Jo vi prioriterar det men marknadsför det inte som de.  
 
Fråga 8. Anser ni att det är viktigt att kommuner, inkl. er kommun, börjar arbeta med 
cirkulär ekonomi? 

- Ja, kanske inte säger att det är cirkulär ekonomi utan något annat begrepp.  
 
 
Fråga 9. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Kommunen är en stor organisation med många olika verksamheter. Svårt att få hela 
- Måste jämföra med andra aspekter. Exempelvis hur långt tid ska det ta att riva? 

Plocka isär tar längre tid = blir dyrare. Är man en del i en större process är det svårt 
att se vad som behövs och nyttan.  

 
Fråga 10. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Kan lyfta frågan i org. ska vi använda oss av begreppet?  
- Lyfta det i de lokala miljömålen?  

 
Ref-kommun 3 
 
Fråga 1. Hur skulle ni definiera cirkulär ekonomi?   

- Går från linjär energianvändning och resursanvändning till cirkulär modell. 
- Återanvänder resurser och skapar lite avfall.  

 
Fråga 2. Vad anser ni om cirkulär ekonomi?       

-  Jätteviktigt, åt det hållet vi är på väg.  
 
Fråga 3. Anser ni att det arbetas med cirkulär ekonomi bland Sveriges kommuner?  

- Ja…. Hm… det gör vi allihopa på olika vis och i olika utsträckning. Vi har nog olika 
definitioner men vi gör saker som är cirkulära men hänger inte upp det på de 
begreppet.” 

 
Fråga 4. Arbetar ni med cirkulär ekonomi i er kommun? (om nej gå till fråga 7) 

- Ja men det tycker jag.  
 
Fråga 5. Varför marknadsför ni inte ert arbete med cirkulär ekonomi på er hemsida? 

- Har inte hängt upp vårt arbete på det sättet. Cirkulär ekonomi är ett relativt nytt 
begrepp som inte är jättekänt i organisationen. Folk har en ungefärlig kunskap om 



 

 
 

vad cirkulär ekonomi innebär men kan inte definiera hur man jobbar med det. Det 
finns ett utbildningsbehov och ett behov att lyfta begreppet mer. 

 
Fråga 6. Kan ni ge några goda exempel på hur ni arbetar med cirkulär ekonomi? 

- Vi är miljöcertifierade och har ett miljöarbete. Har miljömål. Cirkulär ekonomi är inte 
upplyft där men det finns underförstått bland målen.  

- Har bilpooler som vi ändvänder för interna resor.  
- Arbetar mycket med kollektivtrafik. Elbusslinje, lokalproducerad el och i höst 

kommer tre till.  
- Jobbar mycket med gång- och cykelvägar, expresscykelvägar.  
- Prioriterar cykelvägar även vid snöröjning.  
- Arbetar mycket med vegetarisk mat i skolan 1gång i veckan, Klimatsmart mat.  ökar 

andelen grönsaker, Äta säsongsanpassat och närproducerat.  
- Arbetar mkt med matsvinnet  kyler mat för att kunna ha nästa dag.  
- Producerar biogas – uppgraderat det till fordonsgas. 300 biogasbilar i kommunen. 

Fick stöd från naturvårdsverket för att bygga gasstationerna.  
- Jobbar en del med att ta fram en nya avfallsplan (där kommer cirkulär ekonomi 

kommer in). Har en återvinningscentral och samverkar med org. som återanvänder 
material. Finns möjlighet att lämna material.  

- Intern begagnad marknad för kontorsmöbler  
- Delar ut kommunens miljöpris  
- Håller på att bygga en stadsdel med enbart trähus.  
- Pensionsplaceringar – har ställt upp kriterier att de ska vara hållbara och fossilfria 

placeringar.  
- Fastighetsföreningen är bra vid upphandling vid köp av exempelvis fönster att tänka 

ur ett livscykelanalys perspektiv. 
- Har två kommunala bolag som bygger en ny bostadsområde där de möjliggör 

delningsekonomi genom Prylbytesbodar, bilpool (elbil) som är till för de boende, 
solcellspark där de boende får köpa in sig.  

- Energibolaget jobbar med lokal förnybar energi  
- Samhällsplanering – jobbar med förtätning  
- Grön asfalt – Återanvänder asfalt som de smält om. Förr var det dieselmaskiner men 

investerar nu i en biobränslemaskiner.  
- Tar tillvara på gatsten vid ombyggnation och asfaltläggning.  

 
Fråga 7. Varför har ni inte prioriterat att arbeta med cirkulär ekonomi? 

- Samma som fråga 5 
 
Fråga 8. Anser ni att det är viktigt att kommuner, inkl. er kommun, börjar arbeta med 
cirkulär ekonomi? 

- Kommuner har ett informationsansvar utåt, därför är det viktigt att lyfta begreppet. 
Det är egentligen viktigare att lyfta begreppet utåt så de är medvetna om vad det 
betyder.  

 
Fråga 9. Vilka svårigheter finns med det cirkulära arbetet i offentlig sektor?   

- Vi är beroende av att företag erbjuder nya produkter och tjänster.  
- Svårt att ställa krav vid upphandling.  

 
Fråga 10. Hur tror ni att ert arbete med cirkulär ekonomi kan förbättras?  

- Upphandling måste förbättras. Har bara haft fokus på användningsskedet.   
- Samhällsplanering – finns mkt mer att göra 
- Utbildningsbehovet – både internt och utåt.  
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