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Abstract 

 
The current linear “take, make and dispose” economic model is not sustainable, therefore we 
need to move towards a circular economy. The society faces a major challenge and as experts 
and advisors to the society, the consultancy companies play a key role in the transition. The 
purpose of this study was to investigate how a consultancy company work with the circular 
economy concept today and how the concept further can be integrated into the company to 
meet future challenges. Qualitative interviews with eleven representatives from the 
consultancy company Ramboll were made. All the interviews were recorded and the collected 
data was analyzed in a qualitative analysis. The results showed a high awareness of the 
circular economy concept and that Ramboll can offer customers help in their progress 
towards a circular economy. The demand of circular services is currently low but it will 
probably increase in the future, both with respect to existing services but also new types of 
assignments. To meet the future demand the company needs to ensure knowledge within the 
company, raise awareness and concretize the concept throughout the company. The Nordic 
countries have an opportunity to be the forerunner in the transition to a circular economy but 
to do so, one must focus on the issue. If Sweden seriously starts to strive for a circular 
economy, much help and support will be needed and the consulting companies can be very 
helpful if they are prepared and have the competence. 
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1 Inledning 
Industrialiseringens framfart gav upphov till en kraftig ekonomisk utveckling vilket drev 
etableringen av den linjära ekonomin framåt, en affärsmodell som bygger på att 
naturresurser utvinns, för att sedan produceras till produkter som konsumeras. När 
produkten sedan har tjänat sitt syfte slängs den som avfall (SOU 2017:22). Framväxten av 
den linjära ekonomin har gett upphov till det så kallade ”slit-och-släng-samhället” vilket har 
fört med stor negativ miljöpåverkan då vi lever över jordens bärkraft (de Wit et al. 2018). Den 
linjära ekonomin har bidragit till miljöföroreningar, utarmning av den biologiska 
mångfalden, en begynnande brist på naturresurser och pågående klimatförändringar (SOU 
2017:22). 
 
Eftersom jordens resurser är begränsade och världsbefolkningen ständigt ökar är det inte 
hållbart att vårt samhälle fortsätter att byggas på en linjär ekonomi (de Wit et al. 2018). Den 
2 december 2015 antog EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi innehållandes en 
handlingsplan och förslag till lagstiftningsändringar som ska få EU:s medlemsländer att gå 
från den linjära ekonomin till en cirkulär ekonomi (Europeiska kommissionen 2015). Det är 
en ekonomi där avfall i princip inte uppkommer och resurser behålls i samhällets kretslopp 
eller återförs till naturen på ett hållbart sätt (SOU 2017:22). EU-kommissionen ser 
omställningen till en mer cirkulär ekonomi som en nödvändig del av EU:s arbete för att skapa 
en ekonomi som är hållbar, resurseffektiv, koldioxidsnål och konkurrenskraftig. 
Omställningen till en mer cirkulär ekonomi ska också skapa arbetstillfällen och bidra till 
uppfyllande av målen i 2030-agendan för hållbar utveckling (Europeiska kommissionen 
2015). Som följd av EU:s arbete med cirkulär ekonomi beslutade Sveriges regering den 14 
januari 2016 att tillsätta en utredning med uppdrag att analysera och föreslå styrmedel för att 
främja en cirkulär ekonomi. Utredningen resulterade i flera förslag på åtgärder och nya lagar 
(SOU 2017:22). Ett av förslagen var att tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi vilket 
regeringen gjorde den 30 augusti 2018. Delegationen ska rådge regeringen, utarbeta en 
strategi för att gå mot en cirkulär ekonomi, identifiera hinder och utbildningsbehov 
(Regeringskansliet 2018). 
 
Sverige och övriga medlemsländer i EU ska nu arbeta mot en mer cirkulär ekonomi men 
detta är ett relativt nytt begrepp som många inte känner till (SOU 2017:22, Preston 2012). En 
studie genomförd i de nordiska länderna år 2018 visar att endast 8 % av svenskarna vet vad 
cirkulär ekonomi innebär (SB Insight 2018). För att gå mot en cirkulär ekonomi krävs ett 
systemskifte och omfattande omställningar vilket innebär att privata och offentliga aktörer 
står inför stora utmaningar när det kommer till att integrera konceptet i samhället. Som 
experter och rådgivare till samhällets aktörer har konsultbranschen en viktig roll i 
omställningen till en cirkulär ekonomi. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett konsultföretag arbetar med konceptet cirkulär 
ekonomi idag samt hur konceptet fortsatt kan integreras i företaget för att möta framtidens 
utmaningar. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur ser kunskapsläget om cirkulär ekonomi ut bland de anställda? 
• Vad har de anställda för inställning till cirkulär ekonomi? 
• Vad arbetar företaget med idag som faller in under definitionen cirkulär ekonomi? 
• Vilka utmaningar och möjligheter står företaget inför i arbetet med cirkulär ekonomi?  
• Vilka behov inom cirkulär ekonomi kan komma i framtiden och hur bör företaget agera 

för att möta dem? 
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1.3 Avgränsning 
För att besvara syftet kommer Ramboll att användas som exempel på konsultföretag. 
Ramboll har ett brett utbud av tjänster inom divisionerna: Byggnader, Transport, Miljö, 
Vatten, Energi och Management Consulting. För att avgränsa studien har fokus varit på 
cirkulär ekonomi kopplat till de tjänsteområden där det finns ett tydligt fokus på resurs- och 
avfallsfrågor.  De tjänsteområden som har involverats i studien är: Resurs- och 
avfallshantering (Resource and waste management), Förorenade områden (Site solutions), 
Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar (Impact assessment), Strategiska 
hållbarhetstjänster (Compliance, strategy and transactions), Avfall till energi  (Waste-to-
energy) och Vattenresurser (Water resources management). 
 

2 Bakgrund 

2.1 Cirkulär ekonomi 
Den cirkulära ekonomin inspireras av naturens kretslopp där avfall från en process blir till en 
näring i en annan (Jansson, Nyström och Wendin 2014). Till skillnad mot den linjära 
ekonomin som ofta fokuserar på att endast optimera det ekonomiska systemet möjliggör en 
cirkulär ekonomi en ekonomisk tillväxt som baseras på ett socialt och miljömässigt 
ansvarstagande (Pledger och Fälth 2014). Konceptet cirkulär ekonomi har en lång historia 
och har influerats av flera andra grundidéer som t.ex. Cradle to Cradle, the Performance 
Economy, Biomimicry, Industrial Symbiosis och the Blue Economy (de Wit et al. 2018). 
Under 1970-talet började begreppet användas i konventionella sammanhang men det är inte 
förrän på senare år som begreppet har blivit väletablerat, detta är bland annat tack vare det 
arbete som Ellen MacArthur Foundation (EMF) genomför (Preston 2012). År 2010 
grundades stiftelsen EMF av seglaren Ellen MacArthur med syfte att påskynda omställningen 
till en cirkulär ekonomi genom att samla och sprida kunskap om ämnet. EMF har kommit att 
bli en stor inspirationskälla och har satt cirkulär ekonomi på agendan bland beslutsfattare i 
regeringar, globala företag och akademiska institutioner (Ellen MacArthur Foundation 
[EMF] 2015). 
 
Det finns flera olika definitioner av cirkulär ekonomi (Geisendorf och Pietrulla 2017). I EU:s 
handlingsplan för cirkulär ekonomin definieras cirkulär ekonomi som en ekonomi ”där 
värdet på produkter, material och resurser behålls i ekonomin så länge som möjligt och 
avfallsgenereringen minimeras” (Europeiska kommissionen 2015).  I betänkandet från 
utredningen om cirkulär ekonomi beskrivs begreppet som “en ekonomi där avfall i princip 
inte uppstår och som har förutsättningar att vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar“ 
(SOU 2017:22). Faktum är att det saknas en vetenskaplig eller allmänt vedertagen definition 
av cirkulär ekonomi men den definition som fått stor spridning och används i många 
sammanhang är “A circular economy is one that is restorative and regenerative by design and 
aims to keep products, components, and materials at their highest utility and value at all 
times, distinguishing between technical and biological cycles” som är framtagen av EMF 
(EMF 2015, Geisendorf och Pietrulla 2017, SOU 2017:22). Med anledning av att den 
definitionen är välanvänd och ligger som grund till flera vetenskapliga artiklar, statliga och 
kommunala utredningar så är det EMF synsätt på cirkulär ekonomi som denna studie 
huvudsakligen utgår ifrån (Lieder och Rashid 2016, Kirchherr, Reike och Hekkert 2017, SOU 
2017:22). 
 
Det finns flera karaktärsdrag som beskriver en cirkulär ekonomi och den första är att 
designa bort avfall. Produkter och material ska vara optimalt designade för att kunna 
plockas isär och återanvändas och därmed passa inom det tekniska eller biologiska 
kretsloppet (Europeiska kommissionen 2015). Biologiska material som inte är skadliga kan 
återföras till biosfären genom exempelvis kompostering. Tekniska material såsom plast och 
andra material som är olämpliga att återföra till biosfären ska vara designade för att vara 
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reparerbara, uppgraderbara, kunna återanvändas och återvinnas på ett sätt som förbrukar 
minimalt med energi och som på bästa sätt bibehåller materialets värde både ekonomiskt och 
resursmässigt (EMF 2013). 
 
Världen utvecklas ständigt och nya trender och behov uppkommer. Eftersom mångfald ger 
motståndskraft är det i en cirkulär ekonomi viktigt med mångsidighet och 
anpassningsförmåga för att material, produkter samt system ska klara av förändringar med 
bibehållet värde så länge som möjligt (EMF 2013). Ett ytterligare karaktärsdrag är att alla 
system i en cirkulär ekonomi ska använda förnybar energi. Vidare är det av stor vikt av 
att tänka i system för att förstå hur olika delar av system påverkar varandra. Genom att ta 
hänsyn till olika faktorer och se till en helhet kan resurser nyttjas mer effektivt vilket skapar 
ett högre sammanlagt värde (EMF 2015). Ett femte karaktärsdrag är att negativa sidoeffekter 
som går emot en cirkulär ekonomi ska tas med i beräkningen så att priset reflekterar den 
verkliga kostnaden. Subventioner som strider mot en cirkulär ekonomi ska plockas bort 
och desto större skada en produkt orsakar desto högre prissättning, på så vis främjas 
cirkulära system och produkter (EMF 2015).  Ett annat karaktärsdrag för cirkulär ekonomi är 
att avfall ses som en resurs vilken innebär att restprodukter från en process kan 
användas som näring i en annan (EMF 2013). 
 
Enligt EMF (2015) baseras cirkulär ekonomi på tre principer: 
• Bevara och stärk naturtillgångarna genom att förvalta ändliga resurser och balansera 

nyttjandet av förnybara resursflöden. 
• Främja verkningsfulla system genom att designa bort negativa sidoeffekter av 

resursanvändningen såsom miljöföroreningar, buller och klimatförändringar. 
• Optimera resursutnyttjandet genom att cirkulera produkter, komponenter och material 

med ständigt så hög nyttjandegrad som möjligt i både tekniska och biologiska kretslopp. 

Figur 1. Illustration över hur biologiska material (vänstra sidan) och tekniska material (högra sidan) flödar i den 
cirkulära ekonomin (EMF 2013).  
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Det finns smalare definitioner som begränsar cirkulär ekonomi till återanvändning och 
återvinning av material men alla tre principer krävs för att integrera ekonomin inom 
planetens gränser, vilket är ambitionen i cirkulärt tänkande (EMF 2015, SOU:22).  
 
I det biologiska kretsloppet cirkulerar biologiskt material som t.ex. livsmedel, bomull och trä 
(Figur 1). Dessa material ska vara designade för att det kunna återvända till biosfären utan att 
skada människor och miljön, därför måste materialet vara fritt från skadliga ämnen 
(Jansson, Nyström och Wendin 2014). Innan materialet återgår till biosfären är det 
resurseffektivt att återanvända materialet till flera olika sorters produkter efter varandra 
(cascades). Exempelvis kan kläder tillverkade av bomull omvandlas till möbelstoppning och 
sedan till isoleringsmaterial tills det inte längre är möjligt att återanvända bomullen (EMF 
2013). När det biologiska materialet inte längre kan återanvändas tar man tillvara på 
energiinnehållet i biomassan genom tillverkning av biogas eller andra biobränslen. Det 
resterande material i form av aska eller kompost återförs till naturen som näringsämnen och 
nya naturtillgångar återskapas. Det biologiska kretsloppet drivs av energi från solen och 
andra förnybara energikällor (SOU 2017:22). 
 
I det tekniska kretsloppet cirkulerar material som inte bör återföras till det naturliga 
kretsloppet som t.ex. plast och metaller (Figur 1). Den innersta cirkeln illustrerar åtgärder 
som nyttjar de befintliga tillgångarna mest effektivt såsom reparationer och underhåll vilket 
förlänger produktens livslängd.  I nästa cirkel finns återanvändning och återdistribution av 
material/produkter, följt av återtillverkning och uppdatering, i den yttersta cirkeln finns 
återvinning (SOU 2017:22). För att optimera resursutnyttjandet krävs att produkter och 
material omsätts effektivt och att materialet flödar i de inre cyklerna så länge som möjligt 
innan de tar sig till de yttre cyklarna. Det är exempelvis av högre ekonomiskt och 
resursmässigt värde att återanvända en produkt än att återvinna och värde blir högre ju fler 
gånger materialet cirkulerar i varje cykel. Anledningen till detta är att behovet av jungfruligt 
material och energiåtgången för transporter och bearbetning ökar ju längre ut bland 
cirklarna man kommer (EMF 2013). 
 
Detta cirkulära tankesätt stödjer EU:s avfallshierarki som bygger på att i första hand 
förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända, sedan återvinna och om det 
inte är möjligt energiutvinna, i sista hand kommer deponering (Bakker et al. 2014). 
Skillnaden är att man inom cirkulär ekonomi inte ser det som avfallshantering utan som 
ett effektivt nyttjande av resurser vilket medför att nästintill inget avfall uppstår (SOU 
2017:22). 

2.2 Cirkulära affärsmodeller och strategier 
En studie genomförd av Material Economics (2018) visar att en mer cirkulär ekonomi kan 
minska EU:s industriella utsläpp av koldioxid med 56% år 2050 jämfört med den 
utsläppsmängd som skulle uppstå om cirkulära koncept inte nyttjas. För att gå mot en 
cirkulär ekonomi krävs förändringar i hur produkter designas och produceras samt nya 
innovativa tekniker och affärsmodeller. Det finns flera affärsmässiga fördelar för aktörer att 
utveckla teknik och affärsmodeller som är cirkulära eftersom de i många fall är mer 
konkurrenskraftiga och lönsamma än de traditionella (SOU 2017:22). En verktygslåda har 
tagits fram för att hjälpa offentliga och privata aktörer att skapa cirkulära strategier och 
affärsmodeller (Tabell 1). I verktygslådan finns det sex åtgärder som kan vidtas för att övergå 
till en cirkulär ekonomi och varje åtgärd representerar en möjlig cirkulär affärsmodell: 
Använd förnybart, dela, optimera, slut cirkeln, visualisera och byt ut. “Att använda förnybart” 
innebär att ersätta ändliga resurser mot förnybara när det gäller energi och material. “Dela” 
visar på fördelarna med att dela och återanvända tillgångar, om tillgångarna används 
gemensamt nyttjas mer effektivt. “Optimera” handlar om att optimera produktens 
effektivitet, prestandan och hållbarhet för att minska konsumtionen. Åtgärden “slut cirkeln” 
syftar på handlingar som sluter kretsloppet så som återtillverkning och återvinning av 
material. Genom att “virtualisera” t.ex. möten, utbildningar, böcker och musik minskar 
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behovet av material och energi som annars skulle åtgå vid transporter eller tillverkning av 
produkterna. Handlingen byta ut belyser vikten av att byta till cirkulära tekniker och 
material.  
 
Tabell 1. Verktygslåda för att utveckla cirkulära affärsmodeller och strategier (EMF, SUN och McKinsey Center for 
Business och Environment 2015 refererad i SOU  2017:22). 

2.2.1 Industriell symbios 
Som en del av den cirkulära ekonomin ingår begreppet industriell symbios som innebär att 
företag samordnar för att utbyta resurser med varandra t.ex. materialströmmar och energi 
(Chertow 2000). Restprodukter från en industri kan bli till råvaror för en annan industri, i 
den andra industrin kan det exempelvis uppkomma överskottsenergi och spillvatten som kan 
användas av en tredje industri som i sin tur producerar restprodukter som är råvara till den 
första industrin (SOU 2017:22). Genom industriell symbios kan företagen åstadkomma 
ekonomiska och miljömässiga fördelar eftersom man kan uppnå slutna kretslopp samt 
minskat behov av avfallshantering, nya råvaror och energi (Chertow 2000). 

2.2.2 Funktioner och tjänster 
Dagens affärsmodeller bygger på att maximera försäljningen av diverse produkter genom att 
ständigt lansera nya modeller och uppmuntra konsumenterna till att byta funktionsdugliga 
produkter till det allra senaste (Wijkman och Rockström 2012). Ett alternativ till detta är att 
erbjuda funktioner eller tjänster i stället för produkter vilket innebär att försäljning ersätts 
med olika former av leasing, uthyrning och delning (Bocken et al. 2016). Det medför att 
producenten fortsätter att äga materialet i sin produkt och att konsumenterna i stället är 
användare av en funktion eller tjänst. Eftersom ansvaret för produkten ligger kvar hos 
producenten skapas starka incitament för att utnyttja materialet fullt ut för att så länge som 
möjligt tjäna pengar på det som redan har producerats. Det ligger då i producenternas 
intresserade att produkterna är designade för att vara hållbara, lätta att uppgradera, 
återanvända och återvinna (Wijkman och Rockström 2012). Producenten ansvarar för service 
och reparation av produkten. När produkten är förbrukad eller användaren inte längre vill ha 
den tar producenten tillbaka produkten för återdistribution, återtillverkning eller återvinning 
(Bocken et al. 2016). I sådana affärsmodeller gör inte producenten vinster på att sälja stora 
kvantiteter produkter utan genom att ha långlivade produkter i sitt tjänsteutbud (Järvinen et 
al. 2017). 

2.2.3 Delningsekonomi 
Användningsgraden av många resurser är låg i dagens samhälle. Ett exempel är att en 
europeisk personbil endast används 2 % av tiden eftersom den mestadels står parkerad och 
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ofta används bilen till att endast transportera en till två passagerare (Material Economics 
2018). Att ersätta en stor andel av de personligt ägda bilarna med bilpooler skulle medföra 
att bilarna används mer effektivt. Det skulle också ge upphov till strategier som förlänger 
bilens livslängd såsom optimerad design och kontinuerligt underhåll. Andra exempel på 
delningsekonomi är gemensamma tvättstugor i flerbostadshus eller att hemutrustning som 
t.ex. borrmaskiner kan delas mellan grannarna i ett bostadsområde i stället för att varje 
boende äger en egen borrmaskin som används ca 15 minuter per år (Korhonen, Honkasalo 
och Seppälä 2018). Delningsekonomi öppnar upp möjligheter för både konsumenter och 
producenter med nya sorters tjänster, lägre priser och en effektivare resursanvändning 
(Europeiska kommissionen 2016). 

2.3 Internationella strategier 
Paketet för en cirkulär ekonomi som EU antog år 2015 innehåller flera åtgärder som ska 
genomföras under den nuvarande mandatperioden (år 2014-2019). I paketet ingår bland 
annat åtgärder för att minska mängden livsmedelsavfall, åtgärder för att främja 
återanvändning och industriell symbios, kvalitetsnormer för returråvaror samt en vägledning 
för hur befintlig EU-lagstiftning kan tillämpas på delningsekonomin (Europeiska 
kommissionen 2018a). Paketet innehåller även åtgärder i arbetsplanen för ekodesign för att 
främja produkters hållbarhet, reparerbarhet och återanvändbarhet. Detta är utöver 
energieffektivitet som ekodesign fokuserar på i dagsläget. Vidare innehåller paketet en 
europeisk strategi för plast som antogs den 16 januari 2018. Strategin riktar in sig på 
produktion och användning av plast. En av strategins målsättningar är att alla 
plastförpackningar i EU ska vara kunna återanvändas eller återvinnas kostnadseffektivt till år 
2030 (Europeiska Kommissionen 2018b). 
 
Paketet innebär även revideringar av sex stycken befintliga direktiv om avfall. Ändringarna 
syftar till att uppnå minskade mängder avfall, en ökad materialåtervinning och 
återanvändning samt en bättre avfallshantering (Europeiska kommissionen 2018a). De 
reviderade direktiven innehåller bland annat återvinningsmål för kommunalt avfall och 
förpackningsmaterial samt regler om separat insamling av textilier, biologiskt avfall och 
farligt hushållsavfall. Den 4 juli 2018 trädde de reviderade direktiven i kraft och 
medlemsländerna ska inom 24 månader implementera bestämmelserna i nationell 
lagstiftning. 
 
Tyskland, Finland och Nederländerna är EU-länder som har tagit fram en strategisk agenda 
för att nå ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Finland vill bli ett modelland och 
har som mål att bli världsledande inom cirkulär ekonomi till år 2025 (SOU 2017:22, Järvinen 
et al. 2017). Utöver EU-länderna fokuserar Japan och Kina på cirkulär ekonomi vilket även 
står högt på dagordningen i flera internationella organisationer. Sverige betraktas än så länge 
inte som ledande i utvecklingen till en cirkulär ekonomi eftersom det saknas uppsatta mål 
och strategier på området (SOU 2017:22). 
 

3 Metod 
Studiens resultat bygger på en kvalitativ intervjustudie med respondenter från Ramboll. För 
att besvara studiens frågeställningar krävs kännedom om respondenternas kunskaper, 
inställningar, erfarenheter och tankar, vilket en kvalitativ metod ger utrymme för (Kvale och 
Brinkmann 2014). Intervjuerna var semistrukturerade och utgick från fasta frågor kopplade 
till frågeställningarna, beroende på svar från respondenterna ställdes följdfrågor. För de fasta 
intervjufrågorna, se bilaga 1. Motivet bakom valet av semistrukturerade intervjuer är den 
flexibilitet som uppnås då respondenterna inte behöver svara på frågor utifrån förbestämda 
svarsalternativ. Samtidigt finns en struktur eftersom samma fasta frågor ställs till alla 
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respondenter vilket gör att intervjuerna får ett liknande upplägg och blir lättare att analysera 
(Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014). 
 
Med anledning av att respondenterna är positionerade på olika platser i landet genomfördes 
samtliga intervjuer via Skype. Intervjuerna genomfördes enskilt och innan de påbörjades fick 
respondenterna information om konfidentialitet och intervjuns upplägg, därefter spelades 
intervjuerna in. Totalt genomfördes elva intervjuer och respektive intervju tog 45-75 minuter 
att genomföra. Intervjuernas innehåll skrevs ned i textform med hjälp av ljudinspelningarna 
vilket förenklade analysen då det lätt gick att läsa igenom respondenternas svar gång på 
gång. Sedan bearbetades det utskrivna datat med inspiration från en kvalitativ analys som 
beskrivs av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). I det första steget kategoriserades datat 
genom att meningar och fraser av relevans för de olika frågeställningarna plockades ut. Dessa 
tilldelades koder i form av nyckelord som representerade kategorins innehåll. Koder som 
relaterade till varandra grupperades sedan ihop till teman med gemensamma budskap.  
 
De elva respondenterna arbetar inom sju tjänsteområden i divisionerna: Miljö, Energi och 
Vatten. Majoriteten av respondenterna tillhör flera tjänsteområden och de har intervjuats 
utifrån de tjänsteområden som respektive respondenten har erfarenhet från. Det totala 
antalet respondenter från varje tjänsteområde är: Resurs- och avfallshantering 7 st, 
Förorenade områden 6 st, Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar 3 st, Strategiska 
hållbarhetstjänster 1 st, Avfall till energi 1 st och Vattenresurser 1 st. 
 

4 Resultat 

4.1 Kunskapsläget 
Samtliga respondenter känner till cirkulär ekonomi och kommer i kontakt med begreppet i 
olika utsträckning genom sitt arbete. En respondent nämner att det har varit mycket fokus på 
cirkulär ekonomi under de närmaste åren på konferenser, träffar och möten. Sex av elva 
respondenter känner till att EU har tagit fram en strategi om cirkulär ekonomi som syftar till 
att medlemsländerna ska gå mot en mer cirkulär ekonomi. Tre av dessa sex känner till att det 
bland annat handlar om ändringar av direktiv medan de andra tre inte riktigt vet vad 
strategin består av. 
 
Definitionen av cirkulär ekonomi skiljer sig åt bland respondenterna. Sju respondenter 
beskriver cirkulär ekonomi utförligt och på ett sätt som visar att de förstår stora delar av 
konceptet medan resterande belyser färre delar ur konceptet. Tre respondenter uppger att de 
inte är så insatta i ämnet men samtliga elva respondenter beskrev cirkulär ekonomi med 
formuleringar som relaterar till begreppet (Tabell 2). De beskrivningar som är vanligast 
förekommande är kretslopp/cirkulera flöden och resurseffektivitet. En definition av cirkulär 
ekonomi som användes var mycket likt den EU använder: ”Cirkulär ekonomi handlar om att 
klättra upp så högt man kan på avfallstrappan … på ett sätt där man förlorar så lite energi och 
värde som möjligt … och få material och resurser att verkligen ingå i ett fungerande 
kretslopp.”  
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Tabell 2. Översikt över de vanligaste formuleringarna som respondenterna har använt för att beskriva cirkulär 
ekonomi. 
Kretslopp/cirkulera flöden 10 
Resurseffektivitet 8 
Slutet flöde 6 
System 5 
Avfallstrappan 5 
Behålla värdet 4 
Minskat användande av jungfruligt material 5 
Avfall som resurs 3 
Delning/industriell symbios 2 

4.2 Inställningar  
Överlag finns en positiv inställning till cirkulär ekonomi och uppfattningen är att det är ett 
måste att gå i den riktningen, samtidigt tror man att omställningen kommer vara svår och ta 
lång tid. Sju av elva respondenter upplever att det är ett trendigt ord som många pratar om, 
varav fyra påpekar att vi byter namn för sådant vi arbetar med sedan tidigare och två kallar 
det för ett ”buzzword”. Kritik som förekommer bland respondenterna är att det råder en 
begreppsförvirring och att ordet används frikostigt vilket framgår av följande citat: 
 

“Det är ju trendigt just nu och det är många som pratar om det och jag tror att det 
behövs gemensamma definitioner... det finns ett kunskapsglapp idag … vissa hänvisar 
mer till avfallsdelen medan de som ligger i framkant tycker jag är de som … säger att de 
är cirkulära och samtidigt kan visa på att de tar med produkt och materialkrav tidigt 
och utformar utifrån det … så jag tycker att det är lite begreppsförvirring ibland.”  

 
Eftersom begreppet är så brett bör man tydliggöra vad man syftar till när man använder 
begreppet anser en respondent: ”… jag tror att det är ett begrepp som många kan slänga 
sig med och som man behöver definiera bättre. Man behöver förtydliga att med cirkulär 
ekonomi menar vi …”  
 
Det finns farhågor kopplade till att begreppet är så brett och otydligt. Vissa kan tycka att de 
redan arbetar cirkulärt eller så kan man välja att endast fokusera på återvinningsdelen. Det 
finns då risk att människor får för sig att återvinning är lösningen på alla problem och bortser 
från de andra delarna som hör till cirkulär ekonomi såsom produktdesign, produktion, 
återanvändning och minskad konsumtion. En respondent uttrycker följande: “Det är viktigt 
att det inte är trender där man bara gör någonting ytligt och säger att det är jättebra för 
miljön … Begreppet ska inte missbrukas, bara för att man återvinner någonting så är det inte 
cirkulärt exempelvis.” En annan respondent förtydligar att energi går förlorad vid återvinning 
och att det kan vara farligt att endast rikta fokus mot den delen: ”Jag får lite intrycket att 
konsumtionen kan fortsätta precis som den gör idag, bara vi återvinner mer ... vi förlorar 
energi hela tiden och energi blir till koldioxid i slutändan ...” 

4.3 Så arbetar Ramboll med cirkulär ekonomi idag 

4.3.1 Tjänsteområden som uttalat arbetar med cirkulär ekonomi 
Tre av elva respondenter uppger att cirkulär ekonomi är något som de uttalat arbetar med 
inom sitt/sina tjänsteområden. Av dessa hänvisar samtliga till tjänsteområdet Resurs- och 
avfallshantering, varav en även hänvisar till tjänsteområdet Utbildning då det finns 
utbildningar inom cirkulär ekonomi. Resterande åtta respondenter svarar att de inte uttalat 
arbetar med cirkulär ekonomi. En respondent uttrycker att det finns uppdrag där hen har 
tangerat att arbeta med cirkulär ekonomi men att det än så länge inte har varit en uttalad 
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målsättning i uppdragen. En annan respondent som arbetar inom tjänsteområdet 
Vattenresurser berättar att de pratar om cirkulär ekonomi inom tjänsteområdet men att det 
inte är något de går ut med och saluför. Hen tillägger att om man jobbar med vatten och 
avloppshantering så är allt cirkulärt på så sätt att vattnets kretslopp är cirkulärt. 

4.3.2 Tjänster som kan kopplas till cirkulär ekonomi 
En sammanställning av de tjänster och projekt som framkommit och som kan kopplas till 
cirkulär ekonomi presenteras i bilaga 2. Inom tjänsteområdet Resurs- och avfallshantering 
identifierades flest tjänster (Tabell 1, Bilaga 2). Där arbetar man med resurseffektivisering, 
livscykelanalyser (LCA), återvinning av avfall för anläggningsändamål, återbruk och 
återvinning av rivningsavfall, stöd för cirkulär ekonomi m.m. 
 
Den vanligaste saneringsmetoden idag är att förorenade jordmassor schaktas upp för att 
sedan transporteras till efterbehandling eller deponi. Inom förorenade arbetar man med 
cirkulär ekonomi i den aspekten att man utvärderar om det är nödvändigt att förorenade 
massor behöver saneras/deponeras eller om de kan ligga kvar eller flyttas till en annan plats 
där de inte utgör en risk för människors hälsa och miljön (Tabell 2, Bilaga 2). Man 
förespråkar in situ saneringar när det är lämpligt och det finns några pågående in situ-
projekt. Med in situ sanering innebär att förorenat material avhjälps på plats och blir till en 
resurs. Följande citat illustrerar hur man arbetar resurseffektivt inom förorenade områden: 
 

”... vi jobbar med masshantering men då jobbar vi väldigt mycket med platsspecifika 
värden för det är inte alls bäst kanske ur ett cirkulär ekonomi-perspektiv att … gräver 
upp alltihopa, transporterar bort det någon annanstans, lägger det på hög för att kanske 
sanera det så småningom och fyller på med ny jord. Då kanske vi försöker använda 
platsspecifika riktvärden för att säga okej vad ska den här jorden nyttjas till? Måste alla 
de här föroreningarna flyttas? Kan de här massorna ligga kvar? Är det mer 
resurseffektivt än att bara gräva ett stort hål och så? … jag tycker det är en del av att 
vara resurseffektiv också, att man inte bara gräver bort alla föroreningar utan man 
kanske försöker hantera föroreningarna på plats.” 
 

Inom Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar arbetar man med tillståndsprocesser 
och framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) (Tabell 3, Bilaga 2). Lagstiftning 
styr vad som ska ingå i en MKB och det finns inga krav på redovisning om hur cirkulärt man 
ska göra ett projekt. En respondent berättar att en MKB innefattar användning av resurser 
och produktion av avfall, men ingen värdering av hur cirkulärt ett projekt blir. Om man tar 
fram en MKB åt en verksamhet som tydligt arbetar med cirkulär ekonomi skulle det lyftas 
fram som en positiv effekt av verksamheten, men annars är det inget som behandlas i en 
MKB.  
 
En respondent förklarar att en MKB ofta tas fram rätt sent i ett projekt, då beslut redan är 
fattade och allt handlar om att titta på konsekvenserna av de åtgärderna. De gånger man 
integrerar miljöbedömningen med “designfasen” kan man göra ändringar i val beroende på 
vad man kommer fram till i MKB:n. Det finns då möjlighet att få in mer lösningar som går 
mot resurseffektivitet och kretslopp.  
 
Inom tjänsteområdet Strategiska hållbarhetstjänster arbetar man med strategiskt 
hållbarhetsarbete (Tabell 4, Bilaga 2). Det finns delar inom området som kopplar till cirkulär 
ekonomi, exempelvis miljöledningssystem och hållbarhetsrapporteringar där återvinning och 
återbruk tas upp, men inte cirkulär ekonomi som helhetsgrepp. Cirkulär ekonomi skulle dock 
kunna tas med i flera av de tjänster som finns idag. Exempelvis skulle man kunna inkludera 
cirkulär ekonomi vid utformning av kundens krav mot leverantörer i form av produktkrav 
och materialkrav. Det finns även möjlighet att sätta upp mål för t.ex. materialanvändning för 
att hjälpa kunden att arbeta mer cirkulärt. För att titta på väsentliga frågor som en 
verksamhet ska fånga upp i sitt hållbarhetsarbete erbjuder man idag workshops och där 
skulle frågor rörande cirkulär ekonomi kunna tas upp i större utsträckning. 
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Inom tjänsteområdet Avfall till energi arbetar man med framställning av fjärrvärme från 
olika typer av avfall, biogas eller genom att man tar tillvara på överskottsvärmen från en 
process eller industri (Tabell 5, Bilaga 2). Man arbetar med framställning av biogas från t.ex. 
avloppsslam, slaktavfall och gödsel. Inom tjänsteområdet tittar man hur energiaskan som 
blir kvar efter förbränning kan tas till vara på och hur rötresterna ska tas omhand. 
 
Tjänsteområdet vattenresurser arbetar med att se till att vattenresurserna nyttjas på ett 
hållbart sätt (Tabell 6,Bilaga 2). Det innebär bland annat upprättande av 
vattenskyddsområden, riskanalyser för vattentäkter, utredningar och design av vattenuttag 
och brunnsområden i samband med framtagandet av nya vattenverk. Andra exempel är 
undersökningar gällande hur projekt eller verksamheter kan påverka omgivande 
vattenresurser samt hur tänkbara olyckor ska hanteras. På avloppsreningssidan som faller in 
under ett annat tjänsteområde inom Vatten jobbar man med att rening av vatten och 
hantering av slam. Det handlar om framställning av biogas från slammet och man tittar på 
hur avloppsslammet kan återbrukas. 
 
Under intervjuerna identifierades även tjänster inom andra tjänsteområden än de som ingick 
i studiens avgränsning: Utbildning samt Hälsotjänster (Tabell 7, Bilaga 2). 

4.4 Förfrågningar på tjänster där kunden har använt begreppet cirkulär 
ekonomi 
Det är väldigt sällsynt att kunder har använt begreppet cirkulär ekonomi i förfrågningar på 
uppdrag. Fyra respondenter har varit med om att kunden har använt begreppet, varav två har 
fått förfrågningarna angående utbildningar i cirkulär ekonomi. Inom Resurs- och 
avfallshantering har en respondent haft ett uppdrag där begreppet kan ha använts och stämt 
in på uppdraget. Annars är det flera kunder som har använt begreppet men som då har slängt 
sig med ett modeord och egentligen menat något annat. Inom tjänsteområdet Avfall till 
energi har begreppet använts av kunder framförallt när det handlar om biogas. 

4.5 Utmaningar och svårigheter 
Följande avsnitt beskriver framträdande resultat gällande svårigheter och utmaningar i 
arbetet med cirkulär ekonomi uppdelat i sex identifierade teman: samhället och styrmedel, 
konsultrollen, ekonomi och tid, organisatoriskt, begreppet och osäkerheter. 

4.5.1 Samhället och styrmedel 
En svårighet som nio respondenter nämner är hur dagens samhälle är uppbyggt. ”Slit-och- 
släng-samhället” är djupt rotat vilket påverkar människors inställningar, intressen och tänk. 
En respondent gav som exempel att vi inte alltid behöver träffas fysiskt då det går bra att ha 
möten på avstånd med hjälp av teknik, men många människor har inställningen att man 
ändå måste träffas fysiskt. För att något ska kunna vara helt cirkulärt måste samhället vara 
uppbyggt annorlunda menar en respondent:”... omvärlden är inte där, de systemen finns inte 
på plats för att stödja det här och det är nog det största hindret för det gör att ingen riktigt 
kan jobba med det fullt ut.” En annan respondent påpekar att det behövs styrmedel som 
främjar en cirkulär ekonomi för att kunna arbeta med det i en större skala: ”… vi måste ha 
styrmedel som stimulerar och i vissa fall tvingar till mer delade ekonomier på olika sätt. Det 
tror jag är helt nödvändigt för att klara intentionerna … från EU:s håll.” 
 
Den befintliga lagstiftningen försvårar ibland arbetet anger sex respondenter. Två 
respondenter förklarar att företag ofta ligger långt fram och har bra idéer men hålls tillbaka 
av en stelbent lagstiftning. Exempelvis sätter dagens lagstiftning stopp för företag som själva 
vill samla in textilier eller andra produkter som de har tillverkat. 
 
Inom Förorenade områden är en svårighet att tolkningsutrymmet i lagstiftningen leder till att 
myndigheterna ställer olika hårda krav. Ofta är man noga med att materialet ska vara väldigt 
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rent vilket kan innebära att resurserna inte alltid används på bästa sätt menar en respondent. 
Ibland kan en bättre lösning vara att låta föroreningen vara kvar om man ser till att den inte 
sprids och inte har en negativ påverkan. Inom Avfall och resurshantering finns det 
svårigheter gällande avfallsdefinitionen och om att omvandla avfall till resurs. Ofta ställer 
myndigheterna krav som gör att det blir lättare att gräva bort materialet än att försöka bevisa 
att det är tillräckligt rent. De extra lastbilslassen detta orsakar tas inte i beaktning och den 
som betalar för saneringen tittar mycket på pengarna. Eftersom det inte ställs krav på den 
verkliga kostnaden är det någonting som man flyttar till nästa generation. 

4.5.2 Konsultrollen 
Åtta respondenterna tar upp att det måste finnas en efterfrågan från kund eftersom de i 
rollen som konsulter gör det kunden efterfrågar. Exempelvis beskrivs följande: ”… det kan 
vara svårt att ta in aspekten i vissa fall om det inte finns en uttrycklig önskan från kunden.”  
Att man i rollen som konsult ofta kommer in och gör en liten del av något större beskrivs som 
en utmaning eftersom man inte är delaktig i helheten och har begränsad möjligheter att 
påverka besluten i projekten. Fyra respondenter förklarar att det är konsultens roll att ge 
förslag och därför ansvara konsultens för att lyfta fram långsiktiga och hållbara lösningar 
men i slutändan är det kunden som fattar besluten.  

4.5.3 Ekonomi och tid 
Att ekonomi och tid styr är en annan utmaning som tas upp av fem respondenter. En 
respondent påpekar att jungfruligt material ofta är så billigt så det blir en utmaning att väva 
in andra värden förutom de ekonomiska så man kan visa för kunden att det är mer värdefullt 
att välja cirkulära lösningar. Vid exempelvis återvinning av avfall för anläggningsändamål 
kan det bli många vändor med myndigheter och ta lång tid att bevisa att materialet är 
lämpliga att använda och inte utgör ett problem. Att tidsplanen hålls är i många fall viktigt 
för kunden och eftersom sådana ärenden kan sakta ner mycket orkar många kunder och 
entreprenörer inte alltid gå vidare i frågan utan köper hellre in rent material så det blir gjort 
snabbare. En respondent menar att material på något vis behöver kosta mer och tid kosta 
mindre så att det blir dyrare att köpa nytt och billigare att återbruka så det finns ett 
ekonomiskt intresse för att inte använda jungfruligt material. 

4.5.4 Organisatoriskt 
På ett organisatoriskt plan beskriver fem respondenter det som en utmaning att få ut 
konceptet cirkulär ekonomi i hela Rambolls organisation. Det är en stor organisation och alla 
bör arbeta med cirkulär ekonomi utifrån sina respektive arbetsuppgifter och ha en gemensam 
grundsyn. Följande citat beskriver vikten av att arbeta med om cirkulär ekonomi på ett 
gemensamt sätt inom organisationen men att det också kan vara en utmaning: 
 

“… tanken med våran verksamhet i stort är att vi ska använda varandra och varandras 
kunskaper för att få så bra resultat som möjligt, för att kunna erbjuda kunden 
helhetslösningar ... Då är det ju viktigt att alla inblandade är lite på samma plan … att 
man har gemensamma riktlinjer eller så för hur man ska jobba med det och det kan ju 
kanske vara svårt att få ihop … jag kan tänka mig att det kan vara en utmaning att få 
ut i organisationen.” 
 

En respondent lyfter fram att det är en stor skillnad i Ramboll globalt vilket också utgör en 
utmaning när det gäller att sprida konceptet i organisationen. Hen menar att man bland 
annat i Norden och i asiatiska storstäder arbetar mycket med resurs- och avfallsfrågor medan 
det är en icke-fråga i andra länder såsom USA där man bara startar upp nya deponier. 

4.5.5 Begreppet 
Fyra respondenter ser svårigheter i och med att begreppet är otydligt och tolkningsbart. Det 
blir svårt för tekniker och konsulter inom olika områden att förstå vad cirkulär ekonomi 
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innebär för dem i deras arbete. Det kan även vara svårt att få kunder att förstå vad cirkulär 
ekonomi handlar om och att det inte endast innebär återvinning. 

4.5.6 Osäkerheter 
När man arbetar med förorenat material förekommer osäkerheter som utgör en utmaning 
upplever tre respondenter. I tjänsteområdet Förorenade områden är en utmaning de stora 
osäkerheterna som föreligger vid bedömning om något är förorenat eftersom bedömningen 
baseras på stickprov eller samlingsprov som ska representera stora volymer förklarar en 
respondent. Att inte riskera att lämna kvar föroreningar som kan skada hälsan och miljön 
vägs mot att inte översanera av kostnads- och miljöskäl. Det är också kostsamt att behandla 
jorden ex-situ eller in-situ menar en annan respondent:”… om man ska behandla förorenad 
jord är frågan vad man kan åstadkomma och hur mycket det kostar i energi och miljö”. In 
situ sanering innebär att man omvandlar förorenade massor till rena massor på plats och att 
massor inte behöver fraktas till efterbehandling eller deponi, dock är det problematiskt då 
det är svårare att visa att saneringen har lyckats.  
 
Tidigare har man spridit ut avfall och biprodukter såsom askor och slagg som långt senare 
visat sig vara föroreningar. Gällande återanvändning av massor och material är det därför en 
utmaning att på ett ordentligt sätt se konsekvenserna på lång sikt om man använder ett 
material som resurs, belyser en respondent inom Resurs- och avfallshantering: “Det är också 
en utmaning, att nå den cirkulära ekonomin utan att det bidrar till förorening och spridning 
av gifter.” 

4.6 Möjligheter och positiva effekter 
Följande avsnitt beskriver framträdande resultat gällande möjligheter och positiva effekter i 
arbetet med cirkulär ekonomi uppdelat i tre identifierade teman: positiva effekter ur 
hållbarhetsaspekter, positiva effekter för anställda och möjligheter för företaget.  

4.6.1 Positiva effekter ur hållbarhetsaspekter 
Genomgående är att respondenterna ser att arbetet med cirkulär ekonomi kan resultera i 
positiva effekter hållbarhetsmässigt. Exempelvis förklarar en respondent: “Definitivt att det 
ska bli en mer hållbar värld … det är det vi drivs av och det vi jobbar för.” En annan 
respondent pekar på en global positiv effekt av flera länder går mot en cirkulär ekonomi och 
kan visa för andra länder att det är möjligt att ha en välfärd i ett annan sorts ekonomiskt 
system. Har några länder orkat gå igenom en sådan omställning och gjort det till en norm så 
finns det en chans att andra följer efter.  

4.6.2 Positiva effekter för anställda 
Att arbeta med cirkulär ekonomi kan ge en personlig tillfredsställelse över att bidra till något 
som kan innebära en betydelsefull skillnad tror sex respondenter. Det kan väcka inspiration 
och engagemang hos de anställda. Dels för att det har ett gott syfte och dels för att det är en 
utmaning vilket gör arbetsuppgifterna mycket intressanta. Att arbeta med cirkulär ekonomi 
kan fungera som intern PR menar en respondent: “Att få vara del i en meningsfull 
verksamhet, det är ju värt jättemycket internt. Det är det som får omsättningen på personal 
att gå ner.” 

4.6.3 Möjligheter för företaget 
Att satsa på frågan och att vara förberedd kan medföra positiva effekter för Ramboll tror sex 
respondenter, det är bland annat goodwill för företaget och kan ge konkurrensfördelar.  “Att 
vi ligger lite steget före och är beredda om frågan kommer ser jag som en möjlighet, vi måste 
vara proaktiva inte reaktiva.” En respondent menar att Ramboll erbjuder tekniska tjänster 
och genom att vara i framkant så kan man erbjuda sina kunder det som efterfrågas. För 
bolaget kan det innebära massvis med merförsäljning om man ska samordna cirkulära 
projekt och blanda in exempelvis miljöexperter och energiexperter tror en annan respondent.  
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4.7 Förfrågningar av cirkulära tjänster i framtiden  
Samtliga respondenter tror att förfrågningar av cirkulära tjänster kommer att öka i 
framtiden. Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett måste för att företag ska överleva på 
lång sikt belyser två respondenter. En respondent menar att det redan märks att det kommer 
mer förfrågningar men att kunden inte själv säger att det är cirkulära modeller som önskas 
men att det egentligen är det de efterfrågar. En annan tror att förfrågningarna kommer öka 
med tanke på hur ovanligt det är nu men hen är tveksam på hur stort det kommer att bli. Hen 
menar att det beror på om det kommer komma styrmedel från samhället, för så fort krav 
ställs kommer förfrågningar utan tvekan att komma. 

4.8 Uppdrag inom cirkulär ekonomi som kan efterfrågas i framtiden 
En sammanställning över de uppdrag inom cirkulär ekonomi som respondenterna tror kan 
efterfrågas i framtiden redovisas i bilaga 3, tabell 1. Av tabellen framgår att respondenterna 
tror att det kommer att uppstå en ökad efterfrågan av vissa befintliga tjänster samt att nya 
sorters tjänster kommer att efterfrågas. 
 
Två respondenter är av uppfattningen att offentliga aktörer kommer vara först med att 
efterfråga tjänster inom cirkulär ekonomi eftersom de har ett ansvar att visa vägen för resten 
av samhället. Det kommer i början främst röra sig om uppdrag av utredande karaktär, sedan 
kommer fler privata aktörer att följa efter och då efterfråga hjälp i övergången till en cirkulär 
ekonomi. De uppdragen kan handla om att hjälpa kunder med lagstiftningsfrågor och andra 
förfaranden. Uppdragen kan också röra sig om att på olika sätt hjälpa kunderna att sluta sina 
materialflöden eller att genomföra LCA för att mäta en produkts eller åtgärds miljöpåverkan. 
Inom förorenade områden kan det innebära mer alternativa efterbehandlingsmetoder som in 
situ sanering eller att innesluta på plats. 
 
En respondent tror att konsulter kommer fungera som facilitatorer och bidra till 
affärsmodeller som är mer cirkulära och konsulter kommer att hyras in för att hjälpa till med 
specifika utredningar inom företagets strategiska arbete. På mindre företag kan konsulter bli 
helt inhyrda för att ha den rollen och arbeta strategiskt med cirkulär ekonomi, motsvarande 
där man i dag är inhyrda som miljöchefer. Två respondenter ser att det bör läggas mycket 
fokus på byggbranschen i framtiden eftersom det genereras mycket avfall där. I 
byggbranschen kan Ramboll ha möjlighet att påverka i bygg- och rivningsdelen via de 
kollegor som arbetar med projektering, arkitektur m.m. 

4.9 Kunskaper inom cirkulär ekonomi som kan behövas i framtiden 
Följande avsnitt beskriver framträdande resultat gällande vilka kunskaper inom cirkulär 
ekonomi som kan behövas i framtiden uppdelat i tre identifierade teman: expertis, 
grundläggande kunskaper om konceptet samt kunskaper och verktyg för att avgöra vad som 
är cirkulärt. 

4.9.1 Expertis 
I arbetet med cirkulär ekonomi kommer det behövas en del experter inom vissa områden 
uttrycker tio respondenter. Expertis inom lagstiftning och styrmedel kan behövas för att delta 
i utredningar för att ta fram nya lagar och styrmedel som främjar en cirkulär ekonomi tror 
två respondenter. Experter på materialkunskap, designkunskap, energi, klimat och 
kemikalier kan komma att behövas i fråga om ekodesign och för att kunna bedöma om 
materials påverkan på hälsa och miljö. Andra expertområden som kan behövas är experter 
inom toxikologi, miljöekonomer samt expertkunskap angående människors beteende och hur 
man kan påverka beteenden. En samverkan med sektorer som arbetar med finansieringar 
och försäkringar kan behövas för att kontrollera att de cirkulära förslag som Ramboll ger är 
genomförbara försäkringsmässigt tror en respondent. 
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4.9.2 Grundläggande kunskaper om konceptet  
Åtta respondenterna uppger att det behövs grundläggande kunskaper och en övergripande 
förståelse för konceptet cirkulär ekonomi i alla delar av Ramboll, oavsett teknikområde. 
Förståelse för konceptet behövs för att kunna arbeta med det utifrån sina arbetsuppgifter, 
vilket skildras i följande citat: ”En övergripande förståelse för vad det innebär … Man 
behöver inte doktorera inom cirkulär ekonomi, utan det räcker att du förstår konceptet 
egentligen och hur du kan applicera det i dina specialiteter.” En respondent menar att fler 
borde veta vad cirkulär ekonomi handlar om samt ha grundläggande kunskaper om metoder 
som t.ex. LCA för att kunna inkludera det i sitt arbete eller sälja in sådana tjänster. 

4.9.3 Kunskaper och verktyg för att avgöra vad som är cirkulärt 
Kunskaper och verktyg för att kunna bedöma om affärsmodeller är cirkulära eller hur pass 
cirkulära affärsmodeller är efterfrågas av tre respondenter. En respondent tror det behöver 
finnas en grundförståelse för att kunna väga två alternativ mot varandra och se vilket som är 
bättre eller sämre. Likt en enklare form av LCA vilket kan fungera som en första vägledande 
del. Två respondenter anser att det behövs ett sorts mätverktyg för att man ska kunna avgöra 
hur cirkulärt någonting är. Det finns aspekter inom cirkulär ekonomi som tas upp i en LCA 
men det behövs något mer för att man ska kunna få en helhetsbedömning. 

4.10 Så bör Ramboll arbeta för att möta framtidens behov inom cirkulär 
ekonomi 
Det finns flera tankar om hur Ramboll ska arbeta med cirkulär ekonomi. Sex respondenter 
belyser att det är nödvändigt att arbeta med cirkulär ekonomi i hela Ramboll och inte bara i 
vissa delar.  Det ska finnas någon form av grundtanke eller ramverk som man arbetar utifrån, 
vilket framgår av följande citat: “Att alla delar av Ramboll ska fortsätta att göra det de är bäst 
på men att man ska göra det utifrån något sorts ramverk - att affärerna ska vara cirkulära. 
Ska vi bygga hus ska vi bygga de miljömässigt bästa husen, de andra ska vi inte bygga.” 
 
Två respondenter påtalar det faktum att arbetet med cirkulär ekonomi är viktigt eftersom 
Ramboll är en hållbar konsult och ska leverera hållbara lösningar vilket cirkulär ekonomi är 
en viktig del av. En tredje respondent menar att Ramboll ska arbeta med “Business to 
society”, att leverera tjänster för ett hållbart samhälle: “Där borde vi ha en roll att spela: att 
förklara för samhällsaktörer vart vi ska och att vi kan stötta dem i omställningen till en 
cirkulär ekonomi.” 
 
Att Sverige och de andra nordiska länderna har möjlighet att fungera som föregångare i 
omställningen till en cirkulär ekonomi tror två respondenter. “Ramboll har en nordisk själ 
och bas. Vår förhoppning är att vi i Norden ska kunna hjälpa våra kollegor ut i världen. Vår 
ambition är att vi i Norden ska vara spjutspetsar inom resurshanteringsområdet vilket då är 
cirkulär ekonomi.” 
 
Fem respondenter tycker att man behöver satsa på cirkulär ekonomi i förväg så man är 
förberedd när efterfrågan kommer. Efterfrågan på cirkulära tjänster är idag låg men det är 
viktigt att förbereda sig resonerar en respondent: “Vi behöver finnas med i det här ... även om 
jag inte upplever idag att kunder kanske frågar efter det ... men det komma vilken dag som 
helst och där behöver vi ligga steget före.” 
 
Nedan beskrivs framträdande resultat gällande hur respondenterna anser att Ramboll bör 
agera för att svara på en eventuellt ökad efterfrågan av tjänster inom cirkulär ekonomi 
uppdelat i tre teman: säkerställ företagets kunskap inom cirkulär ekonomi, medvetandegör 
konceptet samt ta fram verktyg. 

4.10.1 Säkerställ företagets kunskap inom cirkulär ekonomi 
Kunskap och kompetens om cirkulär ekonomi behövs för att svara på ett ökat behov av 
tjänster inom området uttrycker åtta respondenter. Kompetensen behöver tillföras genom 
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rekrytering men också genom utbildning av befintlig personal. Ett sätt att bygga kompetens 
är att vara aktiva och gå på seminarier och kurser som handlar om cirkulär ekonomi, men 
också diskutera frågorna i nätverk där andra aktörer finns för att vara med och utveckla 
området. 
 
Ett annat förslag på att bygga kompetens är att ha några som engagerar sig i frågan och som 
får tid att ta fram utbildningspaket eller ha det som tema i workshops eller konferenser. En 
respondent menar att Ramboll på strategisk nivå behöver förstå begreppet och satsa på 
frågan genom att anställa nyckelpersoner som kan driva och profilera frågan. Dessa personer 
behöver också arbeta ihop med tekniker och konsulter för att lösa uppgifterna inom de olika 
teknikområdena. 

4.10.2 Medvetandegör konceptet 
Sex respondenter lyfter fram att man måste medvetandegöra konceptet så att fler inom 
Ramboll vet vad cirkulär ekonomi är och ser hur man kan arbeta med det inom sitt 
teknikområde. Begreppet behöver konkretiseras så att konsulter och tekniker inom 
respektive teknikområde förstår vart i den cirkulära ekonomin de befinner sig och vad det 
innebär för dem. 

4.10.3 Ta fram verktyg 
Två respondenter tycker att man behöver ta fram verktyg för att få med cirkulär ekonomi från 
starten av projekt. En av respondenterna tycker att det ska vara ett verktyg som kan 
användas för att utvärdera om anläggningar och processer är cirkulära, liknande LCA men 
som också beräknar cirkulariteten så att det blir mätbart. Den andra respondenten tycker att 
man ska föra in cirkulär ekonomi någon form av verktyg som är kopplat till den befintliga 
projektstyrningsmodellen så att projektledaren kan se vilka steg och beslut som är viktiga i 
projektet ur ett cirkulärt perspektiv. Cirkulär ekonomi finnas med som en aspekt från 
projektets start till slut samt vara en del av de riskanalyser som är tvingande i ett projekt. 
 

5 Diskussion 
5.1 Kunskaper och inställningar 
Av intervjuerna framkom att samtliga respondenter är bekanta med begreppet cirkulär 
ekonomi och att de i varierande grad har förståelse för konceptets innebörd. Detta resultat 
går inte i linje med den studie som kommit fram till att 8 % av svenskarna känner till 
innebörden av cirkulär ekonomi (SB Insight 2018). Något att ta i beaktning är att 
respondenterna till skillnad från allmänheten kommer i kontakt med begreppet genom sin 
yrkesroll samt att majoriteten av respondenterna arbetar inom miljöområdet vilket 
förmodligen innebär att de även har ett visst intresse för hållbarhetsfrågor. Att några av 
respondenterna är mer insatta i ämnet framkom i och med att sex respondenter känner till 
EU:s strategi för en cirkulär ekonomi, varav tre vet vad strategin innehåller. Att definiera 
cirkulär ekonomi är inte helt lätt med tanke på att det inte finns någon vedertagen definition 
och i en studie genomförd av Kirchherr, Reike och Hekkert (2017) återfanns hela 114 olika 
definitioner av begreppet. Med anledning av detta är det inte överraskande att 
respondenternas definitioner och beskrivningar av begreppet skiljer sig åt. 
 
Att vårt samhälle behöver förändras är tydligt eftersom vårt nuvarande levnadssätt är 
ohållbart vilket även respondenterna förmedlar. Det finns därmed en positiv inställning till 
att förändra samhället och gå mot en cirkulär ekonomi. Ordet upplevs som trendigt, vissa 
påpekar att man byter namn för liknande koncept som redan finns och att det är ett så kallad 
modeord. Det finns kritik riktat mot begreppet eftersom det så brett och används i alltför stor 
utsträckning. Det kan leda till att samhällets fokus läggs på vissa delar såsom återvinning, 
som i sig inte genererar en cirkulär ekonomi i avsaknaden av resterande delar av konceptet. 
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Blir det för starkt fokus riktat på vissa delar medan man bortser från andra riskerar 
begreppet att tappa sitt värde. Denna farhåga delas av Kirchherr, Reike och Hekkert (2017) 
som förklarar att man med anledning av de många olika existerande definitionerna måste 
skilja på om man använder en mer omfattande eller avsmalnad definition av cirkulär 
ekonomi. Börjar de avsmalnade definitionerna att dominera kan cirkulär ekonomi på sin 
höjd leda till stegvisa förbättringar men inte den radikala förändringen som de omfattande 
definitionerna utlovar. Det finns då risk att konceptet slutar upp som ytterligare ett modeord 
inom hållbar utveckling (Kirchherr, Reike och Hekkert 2017). Ett sätt att förtydliga vilken 
definition av cirkulär ekonomi man refererar till är att tillägga “med cirkulär ekonomi menar 
vi …” vilket en respondent förmedlade.  

5.2 Vad företaget arbetar med i dag som faller in under definitionen 
cirkulär ekonomi. 
Idag är de tjänsteområden som uttalat arbetar med cirkulär ekonomi Resurs- och 
avfallshantering samt Utbildning. Däremot har inte alla respondenter som arbetar inom 
Resurs- och avfallshantering angett att de uttalat arbetar med cirkulär ekonomi. Det kan bero 
på att de inom tjänsteområdet arbetar med andra sorters tjänster och projekt som inte har en 
lika stark koppling till cirkulär ekonomi. 
 
Det är svårt att avgöra huruvida de tjänster och projekt som har kommit fram i resultatet 
faller in under definitionen cirkulär ekonomi. Utgår man från vissa definitioner är det mycket 
som ryms in medan det blir mer snävt om man utgår från mer omfattande definitioner som 
t.ex. den framtagen av EMF (2015): “A circular economy is one that is restorative and 
regenerative by design and aims to keep products, components, and materials at their highest 
utility and value at all times, distinguishing between technical and biological cycles.” Den 
definitionen av cirkulär ekonomi har en stor spännvidd och konsulterna inom de olika 
tjänsteområdena kommer endast in i en del av det hela i sina uppdrag. 
 
Utifrån EMF’s definition krävs att alla tre principer för cirkulär ekonomi uppfylls för att 
uppnå en cirkulär ekonomi: Bevara och stärk naturtillgångarna, Främja verkningsfulla 
system genom att designa bort avfall och föroreningar samt Optimera resursutnyttjandet 
genom att cirkulera material (EMF 2015). Förmodligen är det sällsynt att inom ett 
tjänsteområde ha möjlighet att arbeta utifrån alla tre principer i ett uppdrag. Arbetar man 
med avfallshantering har man exempelvis ingenting med produktdesign att göra och vice 
versa. 
 
Utifrån resultatet är det i tjänsteområdet Resurs- och avfallshantering som flest tjänster och 
projekt med kopplingar till cirkulär ekonomi finns. De tjänster som har starkast koppling är: 
optimering av materialutnyttjandet i verksamheter, stöd för cirkulär ekonomi, LCA, 
återanvändning eller återvinning av avfall, förbättringsprogram med fokus på 
resursoptimering och effektivisering. Den av EMF’s principer som ofta blir aktuell inom 
området är “Optimering av resursutnyttjandet” som också tar in aspekten om att cirkulera 
produkter. Sedan handlar det även om att cirkulera i de inre cirklarna för att behålla värdet 
på produkter så länge som möjligt och då finns det ofta bättre alternativ än återvinning ur ett 
cirkulärt perspektiv (EMF 2015). I ett avgränsat konsultuppdrag så täcks sällan alla tre 
principer av cirkulär ekonomi in, men det går att konstatera att man genom tjänsterna kan 
hjälpa kunder att gå mot en mer cirkulär ekonomi. 
 
Av resultatet framgår det att tjänsteområdet Förorenade områden bland annat handlar om 
att sanera material vilket kan härledas till principen om att “Främja verkningsfulla system 
genom att designa bort negativa sidoeffekter” såsom föroreningar (EMF 2015). Detta gäller 
främst i de fall ett förorenat område/material behandlas, dvs. inte när svårnedbrytbara 
föroreningar går till deponi eftersom materialet då förblir förorenat under en lång tid. Genom 
sanering blir förorenat material återigen en resurs. 
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Vidare framgår att man inom förorenade områden arbetar med att utvärdera om det är 
nödvändigt att behandla/deponera förorenade massor eller om de kan ligga kvar, alternativt 
flyttas till en annan plats. Schaktsanering som är det vanligaste åtgärdsalternativet innebär 
att förorenade massor grävs upp för att sedan efterbehandlas eller deponeras. Transporten av 
massorna kräver energi och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Går massorna till deponi 
behövs ofta nytt fyllnadsmaterial för att ersätta det uppgrävda materialet vilket innebär 
miljökostnader i form av uttag av nya resurser och transporter (Naturvårdsverket 2006). Om 
föroreningen kan behandlas in situ eller om massorna kan ligga kvar utan att utgöra en risk 
för människors hälsa eller miljön bör det vara det mer resurseffektiv resonerar 
respondenterna, något som även tas upp i en rapport från Naturvårdsverket (2006). 
Eftersom en sanering oavsett metod kostar energi och orsakar utsläpp behöver man göra en 
avvägning mellan cirkularitet, kostnad och andra miljöaspekter. 
 
Utifrån intervjuerna framkommer att MKB-processen styrs av vad som framgår i 
lagstiftningen och där finns inga krav på att cirkulära aspekter ska ingå. Det som relaterar till 
cirkulär ekonomi i en MKB är att man tittar på resursanvändning och produktion av avfall 
men inte cirkulär ekonomi som helhet. Hjälper man till att ta fram en MKB åt en verksamhet 
som tydligt arbetar med cirkulär ekonomi så är den cirkulära aspekten viktig att behandla i 
MKB:n eftersom det ses som en positiv effekt av verksamheten eller åtgärden. 
 
Av resultatet framkommer att man inom tjänsteområdet Strategiska hållbarhetstjänster 
arbetar med frågor där delar av konceptet cirkulär ekonomi kommer in, men det är inget som 
man arbetar med utifrån ett helhetsgrepp idag. Det finns däremot goda möjligheter att få in 
cirkulär ekonomi i flera av de befintliga tjänsterna om sådana frågor är viktiga för kunden 
eller om det efterfrågas. Då kan man inom tjänsteområdet hjälpa kunder att arbeta mot en 
cirkulär ekonomi.  
 
Utifrån intervjuerna framgår det att tjänsteområdet Avfall till energi bland annat handlar om 
att utvinna energi från avfall och producera förnybar energi. Detta hör till principen om att 
“Bevara och stärka naturtillgångarna” eftersom det handlar om att producera förnybar 
energi. Enligt EMF’s principer (2015) ska material återanvändas eller återvinnas i första hand 
och användas till energiutvinning när detta inte längre är möjligt, vilket är något som bör 
beaktas när man tittar på enskilt projekt för att bedöma en lösnings cirkularitet. Att 
framställa fjärrvärme från överskottsvärme är ett sätt att producera förnybar energi av något 
som annars skulle gå till spillo, vilket väl faller in under de cirkulära principerna. 
 
Av resultatet framkommer att man inom tjänsteområdet Vattenresurser arbetar med att på 
olika sätt se till att vattenresurserna nyttjas på ett hållbart sätt. Här kommer två principer för 
cirkulär ekonomi in: “Bevara och stärk naturtillgångarna” och “Främja verkningsfulla system 
genom att designa bort negativa sidoeffekter” såsom föroreningar (EMF 2015). Tillsammans 
med andra delar inom Vatten som arbetar med rening av vattnet så kommer även den tredje 
principen in gällande vattnets kretslopp. 

5.3 Utmaningar och möjligheter i arbetet med cirkulär ekonomi 
Det finns flera svårigheter och utmaningar i arbetet med cirkulär ekonomi vilket 
framkommer av intervjuerna. Den svårighet som flest respondenter upplever är dagens 
samhälle som vilar på en linjär ekonomi. Människors inställningar och konsumtionsvanor 
kan vara svåra att ändra eftersom slit och släng mentaliteten är djupt rotad i vårt samhälle 
vilket är ett hinder som också har uppmärksammats i andra studier (Pledger och Fälth 2014, 
Järvinen et al. 2017). Dagens uppfattning av välfärd som baseras på ägande och konsumtion 
har föreslagits som en av orsakerna till den globala hållbarhetkrisen (Järvinen et al. 2017). 
För att det ska vara möjligt att implementera cirkulär ekonomi krävs en stor förändring av 
samhället och finns det inte någon form av intresse hos befolkningen är omställningen 
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ogenomförbar. Detta kan kopplas ihop med det faktum att det krävs en efterfrågan eller ett 
intresse från kundens sida för att cirkulära lösningar ska vara möjliga att utföra i uppdrag 
inom konsultbranschen. 
 
I resultatet framkommer att det är en utmaning att i rollen som konsult arbeta med cirkulär 
ekonomi då man ofta bara deltar i en del i en helhet och cirkulär ekonomi behövs tas med 
från början till slut dessutom har man en begränsad möjlighet att påverka. Konsultens roll i 
arbetet med cirkulär ekonomi är att ge råd och föreslå cirkulära lösningar till sina kunder, 
men det är kunden som fattar besluten. För att samhället och därmed även kunder till 
Ramboll ska ha ett intresse för att välja cirkulära lösningar krävs någon form av incitament 
som påverkar, vilket skulle kunna uppnås med hjälp av styrmedel. I utredningen om cirkulär 
ekonomi (SOU 2017:22) framhålls att staten kan använda både ekonomiska, juridiska och 
informativa styrmedel för att driva omställningen mot en cirkulär ekonomi. 
 
Respondenterna uppger att den befintliga lagstiftningen på vissa plan försvårar cirkulära 
initiativ när det t.ex. gäller företags möjligheter att återta sina konsumenters avfall eller 
möjligheten att återanvända massor i anläggningsändamål. Hinder i lagstiftningen som 
identifierats på andra håll är att det är olagligt att hämta ut och återbruka material från 
avfallsanläggningar, för internationella företag är det svårt att transportera återinsamlade 
produkter över landsgränser (Pledger och Fälth 2014, SOU 2017:22). Lagstiftningen och 
tolkning av den kan försvåra cirkulära initiativ och medföra att sådana ärenden tar tid vilket 
hör samman med andra svårigheter som framkommer av intervjuerna: ekonomi och tid. Av 
resultatet framgår att jungfruliga materialet ofta är billigare än mer cirkulära alternativ, 
därför skulle material behöva kosta mer och tid kosta mindre för att det ska bli dyrare att 
köpa nytt än att återbruka. Detta resonemang finns även i utredningen om cirkulär ekonomi 
(SOU 2017:22), där beskrivs det billiga materialet kontra det dyra arbetet som “en 
hämmande faktor för utvecklingen mot ökad cirkularitet”. I utredningen föreslås en lösning 
vara att sänka skatterna på arbete samt funktioner och tjänster vilket skulle gynna företag 
som erbjuder uthyrning, reparationer och andra cirkulära tjänster samt begagnathandeln 
eftersom nya produkter bli förhållandevis dyrare. Detta ekonomiska styrmedel kallas “grön 
skatteväxling.” 
 
Att få ut konceptet cirkulär ekonomi inom en så stor organisation bedöms av respondenterna 
vara en utmaning. Det finns många olika teknikområden och det är sannolikt att de som 
arbetar inom vissa områden inte känner sig berörda av hållbarhetsfrågor i samma 
utsträckning som inom teknikområden där man arbetar mer konkret med hållbarhet och där 
personalen är mer insatt. Det kan vara svårt att nå ut till konsulter och tekniker som känner 
att cirkulär ekonomi inte berör dem i deras arbete. Till detta hör att begreppet är brett och 
otydligt vilket gör att det kan upplevas fluffigt och svårbegripligt för dem som inte är insatta. 
Förstår konsulter och tekniker inte hur konceptet kan användas i det egna arbetet är det svårt 
att få ut det i alla led inom organisationen. Liknande resonemang har Preston (2012) som i 
sin studie kommer fram till att begreppet är brett och används inkonsekvent vilket kan skapa 
förvirring. Resultatet visar att det även kan vara en utmaning att sprida konceptet inom 
företaget globalt sett eftersom det råder stora skillnader i resurs och avfallshanteringen bland 
de länder som Ramboll verkar i globalt, varav de nordiska länderna ligger längre fram än 
vissa andra länder såsom USA. 
 
När man ska bedöma om ett område är förorenat baseras bedömningen på stickprov eller 
samlingsprov som ska representera stora volymer massor. Av intervjuerna framgår det som 
en utmaning att göra denna bedömning eftersom det är svårt att säkert veta att provsvaren är 
representativa för hela området som undersöks. Det inte är cirkulärt att sanera i större 
utsträckning än nödvändigt eftersom det kostar energi, pengar och orsakar utsläpp. Samtidig 
är det inte hållbart att lämna kvar föroreningar som riskerar att skada människors hälsa och 
miljön. Det kan vara svårt att se konsekvenserna på lång sikt, om man väljer att lämna kvar 
förorenade massor eller återanvända material så finns det risk för att det i det långa loppet 
bidrar till spridning av föroreningar. Detta är ytterligare en utmaning som framgår av 
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resultatet: att se vilka konsekvenserna blir av handlingar som man vidtar i syfte att främja en 
cirkulär ekonomi. Om föroreningar sprids och orsakar skada går det emot principen för 
cirkulär ekonomi som handlar om att främja verkningsfulla system genom att designa bort 
negativa sidoeffekter av resursanvändningen (EMF 2015). 
 
Trots att det finns många svårigheter och utmaningar i arbetet med cirkulär ekonomi så finns 
det också möjligheter och positiva effekter. Resultatet från intervjuerna visar att man tror att 
arbetet med cirkulär ekonomi kan generera i positiva effekter hållbarhetsmässigt. Idag 
förbrukas resurserna i snabbare takt än jordens förmåga att förnya dem vilket leder till 
negativa effekter för klimatet, den biologiska mångfalden och orsakar föroreningar i mark, 
vatten och luft (Europeiska kommissionen 2015). Dessa skador kommer att minska som följd 
av övergången till en cirkulär ekonomi, dessutom kommer det innebära andra positiva 
miljöeffekter som besparingar i energi och minskade utsläpp av koldioxid. 
 
Vidare visar resultatet att arbetet med cirkulär ekonomi kan medföra positiva effekter för 
företagets anställda. Det kan skapa engagemang att arbeta med sådant som gör skillnad och 
bidrar till en bättre värld. Arbetet med cirkulär ekonomi är samtidigt utmanande vilket 
betyder att man behöver vara kreativ och komma på nya sorters lösningar vilket konsulter 
och tekniker kan finna roligt och stimulerande. Av studiens resultat framkommer även att 
arbetet med cirkulär ekonomi kan ge positiva effekter för Ramboll i stort då man behöver 
samordna sina tjänster för att arbeta mer cirkulärt, därmed finns möjlighet att blanda in 
miljö- och energiexperter i flera projekt. Det kan dessutom ge konkurrensfördelar om man 
vågar satsa på frågan och ligga i framkant. 

5.4 Behov inom cirkulär ekonomi som kan komma i framtiden och hur 
företaget bör agera för att möta dem 
Enligt studiens resultat är det idag ovanligt att kunder använder begreppet cirkulär ekonomi 
vid förfrågningar av uppdrag, men samtliga respondenter tror att förfrågningar av cirkulära 
tjänster kommer att öka i framtiden. I resultatet framkommer att företaget bör satsa på 
cirkulär ekonomi för att vara förberedd när efterfrågan kommer. Detta kan vara en god idé då 
EU satsar på cirkulär ekonomi och allt fler pratar om frågan både i offentlig och privat sektor. 
 
De uppdrag som kan komma att efterfrågas kan vara av utredande karaktär och efterfrågas av 
den offentliga sektorn. Detta eftersom den offentliga sektorn har ett ansvar att gå först och 
leda vägen för de privata aktörerna, förklarar respondenterna. Sedan kommer allt fler privata 
aktörer att följa efter och efterfråga hjälp i omställningen till en cirkulär ekonomi. Detta 
resonemang stämmer överens med vad som skildras i utredningen cirkulär ekonomi (SOU 
2018:22), att kommuner och statliga myndigheter har ett ansvar att förebygga avfall i sin 
verksamhet och att fungera som en förebild för företag och privatpersoner. Vidare beskrivs 
att den offentliga förvaltningen har möjlighet att styra marknaden mot cirkulära produkter, 
tjänster och affärsmodeller i rollen som upphandlare. 
 
I framtiden behövs grundläggande kunskaper om konceptet så att alla inom företaget kan 
arbeta med cirkulär ekonomi utifrån sitt teknikområde och sina arbetsuppgifter. Det framgår 
också av intervjuerna att det utöver grundläggande kunskap och förståelse även finns behov 
av experter inom vissa områden kopplat till cirkulär ekonomi så som miljöekonomi och 
energi. Även experter inom områden kopplat till ekodesign tror man kan behövas. Eftersom 
EU avser att satsa på produkters livslängd, reparerbarhet och återanvändbarhet gällande 
ekodesign (Europeiska kommissionen 2018a) är det troligt att experter inom detta området 
kan komma att efterfrågas. Vidare tror respondenterna att experter på människors beteende 
kan behövas. Med tanke på att människors konsumtionsmönster och beteenden behöver 
förändras för att vi ska kunna närma oss en cirkulär ekonomi (SOU 2017:22) kommer den 
aspekten att behöva tas i beaktning vid utformningen av styrmedel. Det kan därför vara 
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möjligt att myndigheter kommer efterfråga sådan kompetens om det blir aktuellt att utreda 
styrmedel som kan främja en cirkulär ekonomi. 
 
För att svara på en eventuell ökad efterfrågan av tjänster inom cirkulär ekonomi bör Ramboll 
säkerställa att kompetens finns inom företaget, vilket åtta respondenter framför. Dels genom 
rekrytering av kompetenta experter men också utbildning av befintlig personal. Genom att 
aktivt delta i sammanhang och nätverk där frågan diskuteras kan företaget bygga kompetens 
och delta i utvecklingen av cirkulär ekonomi. Detta är ett bra sätt att dela idéer med andra 
aktörer och diskutera hur man tillsammans kan angripa frågan eftersom mycket samarbete 
kommer behövas i denna stora omställning. 
 
Konceptet cirkulär ekonomi täcker ett brett spektrum och av resultatet går det att konstatera 
att det är det något som man behöver arbeta med i hela företaget. Av resultatet framkommer 
att det bör finnas en grundtanke som man arbetar utifrån så att det genomsyrar arbetet, 
oavsett vilket område man arbetar inom. I den Europeiska kommissionens handlingsplan för 
en cirkulär ekonomi (2015) beskrivs att en cirkulär ekonomi börjar i starten av en produkts 
livslängd och följer den genom hela livscykeln tills den återigen blir en resurs. Tack vare de 
många teknikområdena som Ramboll spänner över har företaget möjlighet att vara delaktig i 
stora delar av ett materials livscykel samt omkringliggande processer för att främja den 
cirkulära ekonomin. Men för att det ska vara möjligt att samordna arbetet och uppnå en 
helhet behövs det cirkulära tänket finnas med i alla delar av företaget. Av resultatet 
framkommer att konceptet behöver medvetandegöras i större utsträckning så att fler inom 
Ramboll vet vad cirkulär ekonomi är och hur man kan arbeta med det konkret utifrån sitt 
expertisområde. Dessa ageranden är helt nödvändiga om alla delar av företaget ska kunna 
erbjuda cirkulära lösningar. 
 
Det framkom av intervjuerna att fler borde ha kunskaper om metoder som t.ex. LCA för att 
kunna inkludera det i sitt arbete eller sälja in sådana tjänster. Finns den kännedomen kan 
detta vara ett sätt att involvera fler tjänster i projekten för att göra dem mer cirkulära, vilket 
även leder till den merförsäljning som togs upp som en av möjligheterna med att arbeta med 
cirkulär ekonomi. Vidare anser två respondenter att det behövs verktyg för att få med 
cirkulär ekonomi som en aspekt i projekt. Ett av förslagen är att verktygen ska kunna 
användas liknande LCA för att beräkna hur cirkulärt någonting är. Sådana verktyg efterlyses 
på fler håll och olika sorters mätverktyg har tagits fram (EMF, SUN och McKinsey Center for 
Business and Environment 2015, Linder, Sarasini och van Loon 2017, SOU 2017:22). 
Däremot finns det ingen allmänt vedertagen indikator på cirkularitet och flera av dessa 
verktyg har sina brister eftersom de antingen är mycket generella eller inte får med alla 
aspekter som ryms inom cirkulär ekonomi (Linder, Sarasini och van Loon 2017). 
 
Cirkulär ekonomi är en viktig del av en hållbar samhällsutveckling och enligt resultatet är det 
viktigt att Ramboll som hållbar konsult satsar på frågan. Respondenterna ser möjligheter för 
att de nordiska länderna ska kunna driva frågan inom företaget och bana vägen för hur 
kollegor i andra länder kan arbeta med frågan. Även i ett större perspektiv finns det 
möjligheter för de nordiska länderna att fungera som föregångare (Järvinen et al. 2017). 
Genom att skapa hållbara och övergripande operativa modeller för implementering av 
cirkulär ekonomi samt förklara sambandet mellan hållbarhetskrisen och den linjära 
ekonomin kan de nordiska länderna fungera som exempel för andra länder. 

5.5 Slutsats 
Kunskapen om cirkulär ekonomi är generellt sett god hos respondenterna vilket talar för att 
den även är det hos övriga anställda på företaget som arbetar inom områden kopplade till 
resurs- och avfallsfrågor. Resultatet av denna studie visar att inställningen till cirkulär 
ekonomi överlag är positiv eftersom en förändring av samhället anses nödvändig, men 
samtidigt finns det kritik mot att begreppet används i för stor utsträckning så att det riskerar 
att förlora sitt värde och bli till ytterligare ett modeord. 
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I arbetet med cirkulär ekonomi finns många utmaningar kopplat till hur dagens samhälle är 
uppbyggt och i rollen som konsult har man en begränsad möjlighet att driva frågan om det 
inte finns en efterfrågan hos kund. En annan utmaning är att få ut konceptet i en så stor 
organisation som Ramboll och att få samtliga att förstå vad det diffusa begreppet innebär i 
praktiken för respektive specialistområde. Det finns även möjligheter och positiva effekter i 
arbetet med cirkulär ekonomi eftersom det kan resultera i en mer hållbar värld. Att arbeta 
med cirkulär ekonomi kan inspirera och engagera de anställda och det kan gynna företaget 
att vara i framkant på hållbarhetsområdet. De tjänsteområden på Ramboll som har ett tydligt 
fokus på resurs- och avfallsfrågor erbjuder idag flera tjänster som har en koppling till cirkulär 
ekonomi. De mer omfattande definitionerna av cirkulär ekonomi inkluderar flera aspekter 
och ofta täcks inte alla principer för cirkulär ekonomi in i ett avgränsat konsultuppdrag. Det 
går däremot att konstatera att Ramboll idag kan hjälpa kunder att gå mot en cirkulär 
ekonomi. 
 
I resultatet framkommer att efterfrågan av cirkulära tjänster idag är låg men att det är något 
som kommer komma allt mer. I framtiden förväntas efterfrågan på befintliga tjänster inom 
området att öka samtidigt som nya sorters uppdrag kommer att efterfrågas. Det kommer 
behövas grundläggande kunskaper om cirkulär ekonomi bland de anställda men också 
experter inom flera områden. För att möta det framtida behovet bör företaget säkerställa att 
kompetens finns inom företaget samt medvetandegöra och konkretisera begreppet inom alla 
tjänsteområden. För att samordna arbetet med cirkulär ekonomi bör företaget ta fram ett 
verktyg som gör att cirkulär ekonomi tas med som en aspekt i alla projekt. 
 
Sverige och andra nordiska länder har möjlighet att vara föregångare i omställningen till en 
cirkulär ekonomi, både på nationell nivå och inom Ramboll som globalt företag, men för att 
kunna vara det behöver både Sverige och Ramboll satsa på frågan. Tar Sverige steget att på 
allvar gå mot en cirkulär ekonomi så kommer mycket hjälp och stöd behövas inom området. 
Då kan konsultbranschen vara till stor hjälp om konsultföretagen är förberedda och har rätt 
kompetens på plats. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
Frågeställning: Hur ser kunskapsläget om cirkulär ekonomi ut bland de 
anställda? 
 
1. Är du bekant med begreppet cirkulär ekonomi? 
 
2. Hur skulle du definiera cirkulär ekonomi? 
 
3. Känner du till att EU har tagit fram en strategi om cirkulär ekonomi som syftar till att 
medlemsländerna ska gå mot en mer cirkulär ekonomi? 
 
Frågeställning: Vad har de anställda för inställning till cirkulär ekonomi? 
 
4. Vad anser du om cirkulär ekonomi? 
 
Frågeställning: Vad arbetar företaget med idag som faller in under definitionen 
cirkulär ekonomi? 
 
5. Är cirkulär ekonomi någon ni uttalat arbetar med inom ditt tjänsteområde? 
Om ja: berätta vad det är ni arbetar med som är kopplat till cirkulär ekonomi? 
Om nej: finns det något ni arbetar med inom tjänsteområdet som du tänker kan kopplas till 
cirkulär ekonomi?  
 
6. Kan du berätta om vilka andra tjänster ni erbjuder inom ditt tjänsteområde? 
 
7. Har ni inom ditt tjänsteområde fått förfrågningar på uppdrag där kunden har använt 
begreppet cirkulär ekonomi? 
Om ja: vilka tjänster har efterfrågats? I vilken utsträckning? 
 
Frågeställning: Vilka utmaningar och möjligheter står företaget inför i arbetet 
med cirkulär ekonomi? 
 
8. Vad ser du för utmaningar/svårigheter i arbetet med cirkulär ekonomi i ditt vardagliga 
arbete? 
 
9. Vad ser du för utmaningar/svårigheter i arbetet med cirkulär ekonomi för Ramboll som 
organisation? 
 
10. Vad ser du för möjligheter/positiva effekter i arbetet med cirkulär ekonomi? 
  
Frågeställning: Vilka behov inom cirkulär ekonomi kan komma i framtiden och 
hur bör företaget agera för att möta dem? 
 
11. Tror du att förfrågningar av cirkulära tjänster kommer att öka i framtiden?  
 
12. Hur bör Ramboll agera för att svara på en eventuellt ökad efterfrågan av tjänster inom 
cirkulär ekonomi? 
 
13. Vilka uppdrag inom cirkulär ekonomi tror du kan efterfrågas i framtiden? 
 
14. Vilka kunskaper inom cirkulär ekonomi tror du kan behövas i framtiden? 
 
15. Hur tycker du Ramboll ska arbeta med cirkulär ekonomi?  



 

 
 

Bilaga 2 Tjänster och projekt som kopplas till cirkulär 
ekonomi 
Tabell 1. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Resurs och avfallshantering som 
kopplas till cirkulär ekonomi. 

Resurs och avfallshantering 
 

• LCA - metod för att bedöma en process eller produkts totala miljöpåverkan längs 
livscykeln.  

 
• Stöd för cirkulär ekonomi. Innebär stöd för att företag ska kunna övergå till mer cirkulära 

affärsmodeller. 
 

• Förbättra verksamheters materialutnyttjande.  
 

• Projekt: Hur välgörenhetsorganisationer kan uppnå ett bättre materialnyttjande, med 
avseende på insamling av textilier. 

 
• Rådgivning gällande rivningsavfall. 

 
• Projekt: Hantering av rivningsavfall som uppkommer i och med stadsflytten i Kiruna. Man 

har beräknat fraktioner och mängder avfall som kommer att uppstå samt tittat på 
möjligheter för återbruk och återvinning. 

 
• Planering och utformning av avfallsanläggningar.  

• Framtagande av avfallsplaner, handböcker och policydokument. 
 

• Projekt: Uppdatering av innehållet i Avfall Sveriges handbok om utformning av ÅVCer. 
Handboken handlar om hela processen från idé till färdig ÅVC. Hur man bör göra, vad 
man kan tänka på samt exempel och tips på hur man ska utforma ÅVCer för att det ska bli 
så bra som möjligt. 

 
• Återvinning av olika typer av avfall i anläggningsändamål. Det kan vara t.ex. vara slagg 

eller avfall från konstruktioner som kan användas till att bygga en väg eller täcka en deponi 
exempelvis. Ramboll undersöker bland annat, om materialet är användbart. 

 
• Hyr en avfallsförebyggande coach. Innebär att verksamhetens svinn kartläggs. Sedan tas 

förbättringsprogram och handlingsplaner fram för att minska svinnet. 
 

• Förbättringsprogram med fokus på resursoptimering och effektivisering. Innebär 
kartläggning av en verksamhet från inköpsprocessen, via produktionsverksamheten tills 
att avfall uppstår. Hela verksamhetens värdekedja kartläggs med avseende på 
resursfrågan. Sedan vidtas förbättringsåtgärder.  

 
• Plockanalyser. Avfallets sammansättning undersöks vilket gör det möjligt att koppla ihop 

resurseffektiviteten till en kostnad.  
 



 

 
 

• Projekt: En stor utredning för att ta fram nya cirkulära lösningar för en kommuns 
verksamheter med fokus på matsvinn.  

 
• Projekt: Tillståndsansökan för Skelleftehamn där man vill bygga ut hamnen och för att 

bygga ut behöver man massor för att fylla kajområdet. Materialet man vill använda är 
järnsand som är en biprodukt från Rönnskärsverken. Järnsanden innehåller mycket 
koppar och zink men har låg lakbarhet. Ramboll har jobbat med att beskriva lakning, 
risker, och vilka halter som kan förväntas uppkomma i vattnet när man jobbar med det 
materialet. 

 
• Projekt: Kartläggning av alla miljömärkningar på textil och bedömning om märkningens 

påståenden stämmer. 
 
 
Tabell 2. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Förorenade områden som kopplas till 
cirkulär ekonomi.   

Förorenade områden 
 

• Ramboll arbetar mycket utifrån platsspecifika riktvärden. Man kollar på vad den 
förorenade jorden ska nyttjas till vid bedömning om jorden måste flyttas eller om 
massorna kan ligga kvar. Alternativt kan de förorenade massorna läggas på en annan plats 
där föroreningen inte är en fara för hälsa eller miljö istället för att deponeras. 

 

• In situ saneringar - att på plats omvandla en förorenad mark till en ren mark.  
 

• Åtgärdsförslag tas fram utifrån en analys ur ett livscykelperspektiv där för- och nackdelar 
läggs fram ur kostnad- och miljösynpunkt. Ofta finns det argument för att inte bidra till 
mycket deponirest eller långa transporter. 

 
• Projekt: Framtar en handbok för hantering av sulfidjordar. Ramboll undersöker hur 

hanteringen kan bli bättre än idag då massorna ofta slutar upp på deponi. 
 

• Provtagningar och kategorisering av byggmaterial vid rivning. Sedan bedöms om 
materialet kan återanvändas eller om materialet i stället bör deponeras eller destrueras på 
grund av att det innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen. 

 
 
Tabell 3. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Miljöprocesser och 
miljökonsekvensbeskrivningar som kopplas till cirkulär ekonomi.   

Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar 
 

• I projekt då miljöprocessen integreras med "designfasen" går det att göra förändringar i val 
beroende på vad man kommer fram till i MKBn. 

 
• MKB-processen handlar delvis om användning av resurser och produktion av avfall. 

 
• Om man gör en MKB åt en verksamhet som tydligt arbetar för en cirkulär ekonomi så 

lyfter man fram det som en del av miljöbedömningen. 
 



 

 
 

• Tillståndsprövningar eller MKB:er för återvinningsstationer, återvinningscentraler och 
deponier. Ofta handlar det ofta om att man vill göra förändringar för att gynna en mer 
cirkulär ekonomi. 

 
• Projekt: Hjälpt ett företag som vill återta sina använda produkter som annars skulle 

förbrännas, att utforma en anmälan som företagets kunder behöver för att få lämna sitt 
avfall till någon annan än kommunen. 

 
 
Tabell 4. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Strategiska hållbarhetstjänster som 
kopplas till cirkulär ekonomi. 

Strategiska hållbarhetstjänster 
 

• I hållbarhetsrapporteringar kommer återvinning och återbruk delvis in. 
 

• I miljöledning kommer det in delar som är kopplat till cirkulär ekonomi. Vid införande av 
ledningssystem så man tänker på alla tre hållbarhetsaspekterna i sin verksamhet. Cirkulär 
aspekter kan komma in om man tittar på en produktutvecklingsprocess eller 
leverantörsprocess. 

 
• Möjlighet att sätta upp mål tillsammans med kunder gällande exempelvis material, 

materialanvändning och att arbeta mer cirkulärt. 
 

• Möjlighet att ha workshops rörande cirkulär ekonomi. 
 

• Hjälper kunden utforma miljökrav gällande inköp och upphandling. Finns möjlighet att 
hjälpa kunder att bli mer vassa i sina leverantörskrav och formulera exempelvis 
produktkrav och materialkrav som bidrar till en mer cirkulär leverantörskedja. 

 
• Finns möjlighet att kolla på hur leveranskrav, miljökrav och tekniska krav kopplar till 

design och råmaterialet. 
 
 
Tabell 5. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Avfall till energi som kopplas till 
cirkulär ekonomi. 

Avfall till energi 
 

• Framställning av fjärrvärme från avfall, biogas eller genom att ta tillvara på 
överskottsvärme, då främst i interna energisystem i en process eller industri. 

 
• Tittar på hur man kan ta tillvara på energiaskan som blir kvar efter förbränning. 

 
• Framställning av biogas från exempelvis: avloppsslam, slaktavfall och gödsel. 

 
• Tittar på hur rötresterna ska tas omhand. Rötrester från avloppsslam går på deponi 

eftersom man idag inte får använda det till jordbruk. 
 

• Projekt: Byggnation av ett reningsverk där avloppsslammet rötas för att framställa biogas. 
Biogasen används för att producera fjärrvärme samt som bränsle för sopbilarna. 

 
 
  



 

 
 

Tabell 6. Sammanställning över tjänster och projekt inom tjänsteområdet Vattenresurser som kopplas till cirkulär 
ekonomi.  

Vattenresurser  
 

Vattenresurssidan jobbar med:  
• Utformning av vattenuttag. 
• Upprättande av vattenskyddsområden 
• Riskanalyser för vattentäkter 
• Utredningar och design av vattenuttag och brunnsområden. 
• Undersökningar av hur verksamheter kan påverka omgivande vattenresurser och hur 

olyckor ska hanteras.  
 

Avloppsreningssidan jobbar med: 
• Rening av avloppsvatten.  
• Tittar på hur man kan återbruka slammet  
• Framställning av biogas från slammet 

 
• Projekt: Arbetar med att ta fram en Fiskodling på land. I och med att den är på land 

undviker man att förorena vattendrag. Avföringen från fiskodlingen kan användas för att 
göda tomater, som i sin tur genererar syrgas som kan pumpas ner i fiskbassängerna. 
Fiskarna genererar koldioxid som kan användas i växthuset för att få tomaterna att växa 
mer. Restprodukter från tomaterna kan användas foder till kossor. Kogödseln kan 
användas för att framställa biogas som kan värma fiskbassängerna och växthuset. 
Slaktavfallet från fisken kan användas för att odla maggots som sedan kan användas som 
mat till fiskyngel. Tanken är att bygga in en vattenrening som tar hand om allt i ett slutet 
system där allt återanvänds. För att ta fram detta har man beräknat hur stora 
fiskbassängerna och tomatodlingarna behöver vara, behovet av kogödsel m.m. Allt 
designas i ett helt system och man kollar så att energibalansen mellan de olika stegen går 
ihop. 

 
 
Tabell 7. Sammanställning över tjänster och projekt inom andra tjänsteområden än de som fanns med i projektets 
avgränsning men som framkom under intervjuerna.   

Övrigt  
 

• Hälsotjänster: Tjänsteområdet kopplar till cirkulär ekonomi eftersom det handlar om 
avgiftning - att få bort farliga och giftiga ämnen från kretsloppet. Exempelvis gör man 
produktsäkerhetsrapporter samt genomför rivningsinventeringar där man identifierar 
farligt avfall så att människor inte blir exponerade. 

 
• Utbildning: Tjänsteområdet kopplar till cirkulär ekonomi eftersom det finns utbildningar 

och workshops inom cirkulär ekonomi. 
 

• Projekt: I ett uppdrag har Ramboll en roll som hållbarhetscontroller och arbetar i en grupp 
människor inom olika expertisområden. Man jobbar mot ett arkitektkontor och hjälper 
arkitekterna att i designfasen göra val som uppfyller den aktuella stadens visions- och 
hållbarhetsprogram, genom att bland annat se över vilka material som ska användas. 

 
  



 

 
 

Bilaga 3 Uppdrag inom cirkulär ekonomi som kan 
komma att efterfrågas i framtiden 
Tabell 1. Sammanställning över de uppdrag inom cirkulär ekonomi som respondenterna tror kan komma att 
efterfrågas i framtiden.  

  
Resurs och avfallshantering  

  
• Fler uppdrag kring att förbättra flödena när något väl ses som avfall så att man behåller 

värdet på materialet i större utsträckning  
  

• Fler uppdrag inom LCA. Att man vill utföra LCA för att man får mer förståelse för 
tjänstens/produktens påverkan  

  
• I början kommer uppdragen inbegripa systemutredningar allt eftersom Sverige ska 

implementera det nya som kommer från EU. 
• På sikt kommer det brytas ned till krav som ställs på samhällsaktörer och då kommer 

uppdragen handla om att hjälpa kunderna med var det innebär för dem i praktiken.  
 

• Under de närmsta åren när aktörer har börjat ta fram cirkulära affärsmodeller kan 
uppdragen handla om att få affärsmodellerna att passa in i världssystemet, t.ex. den 
befintliga lagstiftningen.  

  
• Fler uppdrag som handlar om att återanvända massor och material. Att man inte använder 

jungfruligt material utan tittar på hur man kan återanvända t.ex. betong och asfalt.  
  

• Hjälpa aktörer att gå ihop och sluta sina materialflöde - industriell symbios.  
  

  
Förorenade områden  

  
• Mer in situ saneringar och andra saneringsmetoder som t.ex. mobila 

saneringsanläggningar.  
  

• Arbeta mer med att innesluta föroreningar på plats  
  

  
Miljöprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar  

  
• Uppdrag som handlar om att återanvända restprodukter så att det inte är ett avfall. 

Kunden kan behöva hjälp rent tekniskt med förlag och lösningar men även kring 
lagstiftning och miljöbedömning av konsekvenser för att använda vissa produkter eller 
genomföra vissa processer, hur man kan genomföra lösningarna rent praktiskt utifrån ett 
lagstiftningsperspektiv.  

  
  



 

 
 

 
Strategiska hållbarhetstjänster  

• Uppdrag av utredande karaktär för hur man kan jobba med frågan:  
förstudier, kartläggningar, identifiering av olika möjligheter, nuläges-och behovsanalyser.   

• Framtagande av förslag och rekommendationer till handlingsplaner.  
  

  
Avfall till energi  

  
• Strategiska utredningar: man kan titta på ett nytt koncept och undersöka hur bra 

konceptet är ur cirkulär ekonomi-synpunkt om man tar med begreppet i själva 
utredningen.  

  
• I upphandlingar skulle man kunna ge poäng för produkter som är bra ur  

cirkulär ekonomi - synpunkt.  
  

  
Vattenresurser 

  
• Fler projekt som handlar om att ta fram slutna system, liknande det med fiskodling på 

land (Tabell 6, Bilaga 2). 
  

  
Övrigt 

  
• Tjänster inom ekodesign. Hjälpa kunder avgöra vilket alternativ som är bäst ur cirkulär 

ekonomi-synpunkt med hjälp av våra LCA-experter, kemister och humantoxikologer.  
  

• Hjälpa kunder att göra val som gör att man håller sig inom den cirkulära ekonomin i en 
process eller att hjälpa kunder att komma in i den cirkulära ekonomin.  

  
• Att cirkulära aspekter kommer in när det gäller miljöbyggnadscertifieringar.  

  
• Gällande rivningsplaner, ombyggnationer m.m. kan det handla om att genomföra 

inventeringar, hitta lösningar för olika föremål och avgöra vad som är värt att återbruka.  
 

• Arbeta med att visa att det du bygger med hjälp av restprodukter m.m. har en god kvalitet 
och att det håller lika bra som nytt material.  

  
 


