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Sammanfattning 

Bakgrund: Världsekonomin har länge präglats av en linjär ekonomi, ett system som inte är 

hållbart och ett hot mot en framtida stabil ekonomi. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som 

ett mer hållbart alternativ. Företagen är de som behöver vara drivande för att en omställning 

från linjär ekonomi till cirkulär ekonomi ska vara möjlig och en del företag har redan idag 

påbörjat detta arbete genom att implementera en cirkulär affärsmodell i sin verksamhet. En 

del tidigare forskning visar på ekonomiska fördelar för företag som arbetar med cirkulära 

affärsmodeller, en del visar på ekonomiska nackdelar. Denna studie vill bidra både 

teoretiskt och praktiskt genom att studera företags drivkrafter till att styra till en cirkulär 

affärsmodell och därmed undersöka om det finns andra drivkrafter än ekonomisk 

lönsamhet.   

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka drivkrafter som motiverat företag till att 

börja arbeta med cirkulär ekonomi. Genom att studera företagens syn på intäkter och 

kostnader i samband med att ställa om till en cirkulär ekonomi ämnar studien bidra med 

bättre förståelse för vilken påverkan ekonomisk lönsamhet har på företags beslut om hur 

verksamheten ska styras. Syftet är även att undersöka om det finns andra drivkrafter än 

ekonomisk lönsamhet som påverkar motivationen till att styra till en cirkulär affärsmodell. 

Då studien ämnar bidra med förståelse för vilka drivkrafter företag har haft till att börja 

arbeta på detta sätt bör studien vara av intresse för de beslutsfattare som verkar för att 

företag ska styra sin verksamhet till en cirkulär ekonomi.  

Metod: För att svara på studiens frågeställning och uppfylla syftet har kvalitativ metod 

använts i form av semistrukturerade intervjuer med företag som påbörjat sitt arbete med en 

cirkulär affärsmodell. De teorier som används i studien för att analysera den empiri som 

samlas in är aktieägarteorin, intressentteorin och självbestämmandeteorin.  

Resultat och slutsats: Resultatet från de företag som deltagit i studien visar att möjlighet 

till positiv påverkan på intäkter och kostnader på kort sikt inte haft särskilt stor inverkan 

på beslutet att styra till en cirkulär affärsmodell. En del arbetar med cirkulär ekonomi trots 

att de i dagsläget ser negativ ekonomisk påverkan av det, att kortsiktigt öka vinsten tycks 

inte varit vad som motiverat till att styra mot en cirkulär affärsmodell. Det som snarare 

tycks motivera företagen är att en cirkulär affärsmodell hjälper dem leva upp till svensk 

lagstiftning och ökade miljökrav, samt att det finns en vilja att minska sin klimatpåverkan. 

Förutom detta framkommer det att kundernas och marknadens efterfrågan på miljövänliga 



 

alternativ är något som i stor utsträckning motiverat företagen att arbeta för en cirkulär 

ekonomi. Resultatet går till viss del i linje med tidigare forskning. Det som skiljer sig är att 

lagar och miljökrav samt miljöintresse är mer framträdande än tidigare forskning visat. Det 

vore därför intressant att i vidare studier undersöka drivkrafter till cirkulära affärsmodeller 

utifrån institutionell teori. Det vore även intressant att studera skillnader vid en jämförelse 

mellan små, medelstora och stora företag eller börsnoterade och onoterade företag.  

Nyckelord: Cirkulär ekonomi, cirkulär affärsmodell, motivation, drivkraft, aktieägarteori, 

intressentteori, självbestämmandeteori. 

Abstract 

Background: For a long time, the world economy has been built on a linear economy, a 

system that is not sustainable and a threat to a sustainable future economy. A circular 

economy has been raised as a more sustainable alternative. It has been brought forward that 

the firms will have to lead the work towards a circular economy for the transition from a 

linear economy to a circular economy to be possible, and some firms have already started 

this work by implementing a circular business model. Some previous studies have shown 

that a circular business model generates economic benefits, some have shown economic 

disadvantages. This study aims to give theoretical and practical contributions by studying 

the drivers that has determined companies to implement a circular business model, and 

thereby examine if there are other drivers than economic profitability.  

Purpose: The aim of the study is to explore which drivers have motivated firms to start 

working towards a circular economy. By studying the firm’s view on revenues and costs 

in conjunction with their work for a circular economy the study aims to contribute with 

knowledge regarding to which extent economic profitability has an impact on the decision 

to change the business model. An additional aim with the study is to explore if there are 

other drivers that has had an impact on the motivation to direct the business towards a 

circular business model. Since the study aims to contribute with understanding regarding 

which drivers that have motivated firms to work this way, the study should be of interest 

for decision makers who want firms to start working towards a circular economy.  

Method: To answer the research question, and to achieve the purpose of the study, a 

qualitative method has been used by conducting semi-structured interviews with firms 

which are working with a circular business model. The theories that have been used to 



 

analyse the empirical data are the shareholder theory, the stakeholder theory and the self-

determination theory. 

Result and conclusion: The result shows that the opportunity to have a positive impact on 

revenues and costs in the short term has not had an impact on the decision to direct the 

business towards a circular business model for most of the companies that have been a part 

of this study. Some of them work toward a circular economy even though it currently has 

a negative impact on their profit. Economic profitability in the short term does not seem to 

have been what has motivated them into directing the business towards a circular business 

model. It seems that they would rather have been motivated to work with a circular business 

model because they need to follow environmental regulations and live up to certain 

environmental requirements in procurement, together with a will to lower their impact on 

the environment. Besides this it appears that the demand for environmentally friendly 

products from the company's customers and the market in general is something that has 

motivated the companies to work towards a circular economy. The results comply with 

earlier studies to some extent. Differences are that drivers in terms of laws and 

environmental requirement in procurement are mentioned more in this study than in earlier 

studies. For further studies it would therefore be interesting to study drivers for a circular 

economy using institutional theory. It would also be interesting to study differences 

between drivers for small, medium and large companies, or differences between listed and 

unlisted firms.         

Keywords: Circular economy, circular business model, motivation, drivers, shareholder 

theory, stakeholder theory, self-determination theory. 

  



 

Definitioner 

Affärsmodell - En beskrivning av hur företag skapar värde och hur företagets verksamhet 

ska fungera. 

Agenda 21 - Handlingsprogram som antogs på Förenta Nationernas konferens i Rio de 

Janeiro 1992 och som beskriver hur en hållbar utveckling ska uppnås. Det ska bland annat 

ske genom att verka för miljön enligt kretsloppsprincipen.   

Agenda 2030 - Antogs av Förenta Nationernas generalförsamling år 2015 och innehåller 

bland annat de globala målen för att nå en hållbar utveckling. 

Hållbar utveckling - Tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov. 

Legitimitet - När ett företag agerar korrekt och önskvärt, samt lever upp till socialt 

konstruerade normer och värderingar. Detta hjälper företaget förmedla en bra bild av sin 

verksamhet och skapa ett bra rykte, vilket kan hjälpa dem bygga sitt varumärke.  

Lönsamhet - Syftar till när intäkterna överstiger kostnaderna och att företaget därmed 

genererar vinst. 

Miljökrav - Med miljökrav avses upphandlingskrav som syftar till en positiv eller minskad 

negativ påverkan på miljön. 

Motivation - Anledning eller anledningar till att agera på ett visst sätt. 

Parisavtalet - Avtal mellan länder som bland annat innebär att hålla den globala 

uppvärmningen under två grader. 

Råmaterial - Ett material som är obearbetat. 

Tillverkningsbransch - De företag som omvandlar råvaror till produkter. Hit räknas även 

företag som arbetar med återtillverkning, det vill säga förädlar gamla produkter för att de 

ska kunna användas på nytt. 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembakgrund ............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 2 

1.3 Frågeställning ................................................................................................................... 5 

1.4 Syfte ................................................................................................................................. 5 

2 Referensram .............................................................................................................................. 6 

2.1 Aktieägarteorin och intressentteorin ................................................................................. 6 

2.2 Självbestämmandeteorin................................................................................................... 7 

2.2.1 Avgränsning på självbestämmandeteorin ................................................................. 9 

2.3 Cirkulär ekonomi .............................................................................................................. 9 

2.4 Företags drivkrafter till cirkulära affärsmodeller ........................................................... 10 

2.4.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och miljökrav .... 11 

2.4.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet ........................................................ 14 

2.4.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder .................................... 15 

2.4.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön .............................................................. 16 

2.5 Analysmodell .................................................................................................................. 17 

3 Metod...................................................................................................................................... 19 

3.1 Metodval ......................................................................................................................... 19 

3.2 Datainsamling ................................................................................................................. 19 

3.2.1 Insamling av sekundärdata ..................................................................................... 19 

3.2.2 Urval ....................................................................................................................... 20 

3.2.3 Intervjuer ................................................................................................................ 22 

3.3 Bearbetning och analys................................................................................................... 23 

3.4 Trovärdighet ................................................................................................................... 25 

3.4.1 Tillförlitlighet ......................................................................................................... 25 

3.4.2 Överförbarhet ......................................................................................................... 25 

3.4.3 Pålitlighet ................................................................................................................ 26 

3.4.4 Bekräftelse .............................................................................................................. 26 

3.5 Avgränsningar ................................................................................................................ 26 

3.6 Etiska överväganden ....................................................................................................... 26 

3.7 Metodkritik ..................................................................................................................... 27 

4 Empiri ..................................................................................................................................... 29 

4.1 Beskrivning av företag som deltagit ............................................................................... 29 

4.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 30 

4.2.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och miljökrav .... 30 

4.2.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet ........................................................ 35 

4.2.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder .................................... 36 



 

4.2.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön .............................................................. 37 

4.3 Sammanfattning av empiri ............................................................................................. 38 

5 Analys .................................................................................................................................... 40 

5.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och miljökrav ........... 40 

5.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet ................................................................ 43 

5.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder ........................................... 44 

5.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön ...................................................................... 45 

5.5 Sammanfattning av analys ............................................................................................. 46 

6 Slutsats ................................................................................................................................... 49 

6.1 Slutsatser ........................................................................................................................ 49 

6.2 Studiens bidrag .............................................................................................................. 50 

6.3 Kritik mot studien .......................................................................................................... 51 

6.4 Samhälleliga och etiska reflektioner .............................................................................. 52 

6.5 Förslag till vidare studier ............................................................................................... 52 

Referenser ...................................................................................................................................... 54 

Bilaga 1 – Intervjuguide ................................................................................................................ 60 

Bilaga 2 – Individuella reflektioner ............................................................................................... 62 

 

Figur- och tabellförteckning 

Figur 1. Fri översättning av Deci och Gagnés modell över självbestämmandeteorin ..................... 8 

 

Figur 2. Egenupparbetad analysmodell ......................................................................................... 17 
 

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas arbetsroller .......................................................... 21 
 

 



1 

 

1 Inledning 

I detta kapitel redogörs bakgrunden till cirkulär ekonomi samt företagens roll i en 

omställning till cirkulär ekonomi. Vidare presenteras problemdiskussionen, följt av 

studiens frågeställning och syfte. 

1.1 Problembakgrund 

Industrialiseringen av vårt samhälle har präglats av den linjära ekonomin, vilken handlar 

om att använda naturresurser för att tillverka produkter som konsumeras och sedan blir till 

avfall. Industrialiseringen har inneburit att världsekonomin har växt, vilket har fört med sig 

välfärd och välstånd för stora delar av världen. Det har även fört med sig en ökad 

användning av naturresurser och generering av avfall, där ett stort problem är att avfallet 

hamnar på fel ställen och skadar naturen. Det innebär att värdet av materialet som finns 

kvar i produkterna inte används utan slängs och tappar sitt ekonomiska värde. Då 

världsekonomin förväntas fortsätta växa är detta en utveckling som inte är hållbar. Detta 

visar en rapport från Statens offentliga utredningar (SOU 2017:22). En fortsatt linjär 

ekonomi är ett hot mot möjligheten till en framtida stabil ekonomi och mot ekosystem som 

är en förutsättning för mänsklighetens överlevnad (Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016). 

Bland de största hoten med en linjär ekonomi beskrivs den globala uppvärmningen och en 

icke hållbar användning av naturresurser (Murray, Skene & Haynes, 2017). Människan 

lever idag långt över sina tillgångar. Genom Förenta Nationerna (FN) har världens länder 

enats om att klimatförändringarna och utarmningen av ekosystemen ska stoppas. Det är en 

stor utmaning då ekonomisk tillväxt hittills har byggt på exploatering av naturresurser som 

exempelvis utnyttjande av fossila bränslen (Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). 

Som ett alternativ till den icke hållbara linjära ekonomin finns cirkulär ekonomi (Bocken, 

Olivetti, Culler, Potting & Lifset, 2017). Trots att begreppet cirkulär ekonomi används i 

stor utsträckning i stora delar av världen redan idag så finns ingen vedertagen definition på 

begreppet (SOU 2017:22). En del ser cirkulär ekonomi som en förbättring av 

avfallshantering, en del menar att det är en ny affärsmodell som ger en hållbar ekonomi 

(Geisendorf & Pietrulla, 2017). Andra sammanfattar det som ett försök att förlänga 

livslängden på produkter med hjälp av olika strategier och därmed minska 

värdeminskningen av produkterna (Bocken et al., 2017). En framträdande definition på 

cirkulär ekonomi är dock den som Europeiska Unionen (EU) använder och som lyder: 
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In a circular economy the value of products and materials is maintained for as 

long as possible; waste and resource use are minimised, and resources are kept 

within the economy when a product has reached the end of its life, to be used 

again and again to create further value (Geisendorf & Pietrulla, 2017, s. 772). 

Cirkulär ekonomi är ett alternativ till att försöka påverka utvecklingen till att bli mer hållbar 

(Murray et al., 2017). Studier visar att en omställning till cirkulär ekonomi skulle minska 

koldioxidutsläppen med 48 procent år 2030 och 83 procent år 2050 jämfört med år 2012. 

Omställningen skulle även drastiskt minska materialanvändningen där upp till 70 procent 

av allt råmaterial kan sparas i jämförelse med en fortsatt linjär ekonomi (Mont, Andrius, 

Whalen & Nußholz, 2017). 

Enligt Europeiska Kommissionen (2015) kommer företag vara en av de drivande 

faktorerna i omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Företag kan 

arbeta med cirkulär ekonomi genom att implementera cirkulära affärsmodeller. Ett ramverk 

har utvecklats för att underlätta arbetet med implementeringen av cirkulär ekonomi i 

företags affärsmodeller. Ramverket beskriver olika tillvägagångssätt som företag kan 

använda sig av. Exempelvis kan det handla om att återtillverka och reparera produkter 

istället för att nytillverka dem, att göra om sin tillverkning för att förlänga livslängden på 

sina produkter eller att börja använda förnyelsebara material och energi (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015a). Företags val att ställa om till en cirkulär ekonomi drivs bland annat av 

att cirkulära affärsmodeller kan vara mer ekonomiskt lönsamma än traditionella 

affärsmodeller (SOU 2017:22). 

1.2 Problemdiskussion 

Även om majoriteten av företagen i Sverige ännu inte ställt om till cirkulär ekonomi har en 

del valt att göra det redan idag. Vid en granskning av de tjugo största börsnoterade bolagen 

i Sverige beskriver tolv av dem deras arbete för att främja en cirkulär ekonomi i deras års- 

och hållbarhetsredovisningar för år 2018.1 Även mindre företag i Sverige arbetar för att 

främja en cirkulär ekonomi genom att anpassa sina affärsmodeller till att bli cirkulära, dock 

tycks inte dessa företag beskriva detta i sin redovisning i samma utsträckning som stora 

företag. Detta kan dels bero på att det endast är krav på större företag att hållbarhetsredovisa 

                                                 
1 Storlek baseras på företagets omsättning, företagen som skriver om cirkulär ekonomi är Volvokoncernen, 

Volvo Cars, Ericsson, H&M, Vattenfall, Scania, Electrolux, ICA-gruppen, Sandvik, Telia Company, Axel 

Johnson och SKF. 
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enligt 6 kap. 10 § årsredovisningslagen (1995:1554), samt att det kan vara svårt för mindre 

företag att frivilligt upprätta en hållbarhetsredovisning då det kräver viss kompetens och 

finansiella resurser (Borga, Citterio, Noci & Pizzurno, 2009). 

Det finns därmed företag i Sverige som redan nu arbetar för en cirkulär ekonomi. Detta 

sker trots att det idag inte är ett tvång, samtidigt som tidigare forskning visat att det är svårt 

att ställa om till cirkulär ekonomi. Då en omställning till cirkulär ekonomi kan vara väldigt 

kostsam (Agyemang, Kusi-Sarpong, Khan, Mani, Rehman & Kusi-Sarpong, 2019; 

Kirchherr, Piscicelli, Bour, Kostense-Smit, Muller, Huibrechtse-Truijens & Hekkert, 2018) 

och en vanlig syn på företag är att de bör styras för att maximera lönsamheten (Almqvist, 

Graaf, Jannesson, Parment & Skoog, 2018) väcks frågan om varför företag redan idag 

arbetar med cirkulär ekonomi, trots att det kan innebära stora kostnader för företagen. 

Ett vanligt synsätt på hur företag ska styras är att det primära målet i ett företag bör vara 

att maximera värdet för ägarna och det övergripande målet inom näringslivet anses oftast 

vara lönsamhet och värdeskapande. Inom ekonomistyrning finns det dock två perspektiv 

på hur värde skapas inom ett företag. Styrning ur ett aktieägarperspektiv innebär att 

värdeskapande sker genom att skapa maximalt värde för ägarna och alla aktörer anses agera 

ur ett egenintresse. Det andra perspektivet är intressentperspektivet, vilket börjar bli ett allt 

mer vanligare perspektiv att styra utifrån. Med ett intressentperspektiv inom 

ekonomistyrningen så ligger värdeskapandet i att skapa värde för fler intressenter än bara 

ägare. Detta kan till exempel vara kunder och medarbetare och på senare tid inkluderas ofta 

även naturen som en viktig intressent för företag. Genom ett intressentperspektiv kan 

värdeskapandet anses ha tre dimensioner, ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

värdeskapande. Företag som vill maximera sitt värde måste hantera samtliga tre 

dimensioner (Almqvist et al., 2018). 

Det finns alltså två perspektiv företag kan ha när de styr sin verksamhet. Tidigare studier 

inom företags implementering av cirkulär ekonomi har visat på styrning som till stor del 

tycks grundas i aktieägarperspektivet. Företags arbete för en cirkulär ekonomi har nämligen 

främst beskrivits som att det drivs av ekonomiska skäl snarare än av miljöskäl. 

Implementering av cirkulära affärsmodeller sker främst när de kan generera kortsiktig 

ekonomisk avkastning (Masi, Kumar, Garza-Reyes & Godsell, 2018) och en vanlig 

drivkraft för företagsledningen till att arbeta cirkulärt är möjlighet till kostnadsbesparing 

(Agyemang et al., 2019). Det finns dock även studier som visar att företag inte ser arbete 
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för en cirkulär ekonomi som en möjlighet till ökad vinst utan snarare som en möjlighet till 

att arbeta för en bättre miljö (Ormazabal, Prieto-Sandoval, Puga-Leal & Jaca, 2018) vilket 

snarare tyder på styrning utifrån ett intressentperspektiv. 

Inom ekonomistyrningen menas det alltså att styrning inom företag inte bara sker mot 

ekonomiskt värdeskapande utan även socialt och miljömässigt värdeskapande (Almqvist 

et al., 2018). Vikten av att integrera företagets ekonomi med miljö uppmärksammas allt 

mer av företagsekonomer och med anledning av ökad medvetenhet om problemet med 

begränsade naturresurser så har alternativa kostnadsberäkningar utvecklats (Rieckhof & 

Guenther, 2018; Guenther, Rieckhof, Walz & Schrack, 2017). 

En bransch som är särskilt resursintensiv är tillverkningsbranschen. På grund av detta 

behöver tillverkningsföretag se över sin materialanvändning om de ska ha möjlighet att 

behålla sin konkurrenskraftighet även i framtiden. Ineffektiv materialanvändning är 

dessutom en av de största kostnaderna för företag inom tillverkningsindustrin (Wang, Kuo, 

Song, Hu & Zhang, 2017). Det har därför blivit vanligare att studera intäkter och kostnader 

för en produkts livscykel, vilket ger beslutsfattare inom företaget indikatorer som 

inkluderar både kostnader, resurser och miljöpåverkan. Det är viktigt att alla har ett 

integrerat perspektiv för att hantera resursanvändningen och tillhörande ekonomisk och 

miljömässig påverkan (Rieckhof & Guenther, 2018). 

Flera tidigare studier har fokuserat på vilka konsekvenser en omställning till cirkulär 

ekonomi kan ha på företagens ekonomi. En del har visat att en omställning kan föra med 

sig ökade kostnader, främst i form av transportkostnader, men även ökade 

investeringskostnader (Noci & Verganti, 1999; Besch, 2005). Andra studier fann ökade 

intäkter som en konsekvens, då i form av att försäljningen ökade (Agyemang et al., 2019; 

Geng, Zhu & Haight, 2007). En studie gjord i Sverige har undersökt vilka drivkrafter och 

hinder det finns för svenska tillverkningsföretag att arbeta med en cirkulär affärsmodell. 

Undersökningen kommer fram till att företagen drivs av nya vinstmöjligheter men även att 

de upplever ett ökat tryck från marknaden och av lagstiftning. De hinder som 

uppmärksammades i studien var höga kostnader samt att det är svårt att förutse hur stor 

mängd produkter som kommer tillbaka till företagen som de sedan kan återbruka (Mont et 

al., 2017). 

Som beskrivits ovan så finns det tidigare studier som visar att det till stor del är ekonomiska 

fördelar som driver företag att arbeta med cirkulär ekonomi, men att det även visats att det 
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kan finnas både positiva och negativa konsekvenser för företagets intäkter och kostnader. 

Denna studie vill komplettera denna kunskap genom att skapa förståelse för vilken 

påverkan ekonomisk lönsamhet har på tillverkningsföretags beslut om att arbeta med 

cirkulär ekonomi. 

Studien ämnar även undersöka om det finns andra drivkrafter som påverkar beslutet att 

ställa om till en cirkulär ekonomi. Flera av de dominerande organisatoriska teorierna som 

används inom forskningen idag tenderar att undersöka företags arbete för miljön utifrån 

synen på ekonomisk rationalitet enligt Shah och Arjoon (2015). Denna studie vill därmed 

bidra med kompletterande kunskap genom att undersöka företags drivkrafter utifrån 

självbestämmandeteorin för att se vilka drivkrafter som påverkar företagens motivation till 

att styra till en cirkulär affärsmodell. 

Som tidigare nämnt är den linjära ekonomin vi lever i idag ett hot mot en framtida stabil 

ekonomi och mot jordens ekosystem. För att en hållbar utveckling ska vara möjlig finns 

det de som menar att samtliga företag inom en ganska snar framtid kommer behöva arbeta 

för att ställa om till en cirkulär ekonomi för att kunna fortsätta verka (Ellen MacArthur 

Foundation, 2013; SOU 2017:22; Ghisellini, Cialani & Ulgiati, 2016). En hållbar 

utveckling anses uppnås när dagens behov kan tillgodoses utan att äventyra kommande 

generationers möjlighet att tillgodose sina behov (Larsson et al., 2011). 

1.3 Frågeställning 

• Vilka drivkrafter har motiverat svenska företag inom tillverkningsbranschen att 

styra sin verksamhet till en cirkulär ekonomi? 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att studera vilka drivkrafter som motiverat företag till att börja arbeta med 

cirkulär ekonomi. Studien vill bidra med en bättre förståelse för vilken påverkan 

ekonomisk lönsamhet har på företags beslut till att styra till cirkulär ekonomi genom att 

studera företagens syn på intäkter och kostnader i samband med en omställning. Studien 

ämnar därmed även bidra med kunskap om huruvida det finns andra drivkrafter än 

ekonomisk lönsamhet som motiverar ett företag att styra till en cirkulär affärsmodell. Då 

studien ämnar bidra med förståelse för vad som redan idag fått företag att styra sin 

verksamhet från den linjära ekonomin bör studien vara av intresse för de beslutsfattare som 

verkar för att företag ska styra verksamheten till den cirkulära ekonomin. 



6 

 

2 Referensram 

I detta kapitel ges en beskrivning av aktieägarteorin, intressentteorin och 

självbestämmandeteorin som är de teorier som används i studien. Därefter ges en kort 

beskrivning av cirkulär ekonomi, vilket följs av en presentation av drivkrafter för att arbeta 

med en cirkulär affärsmodell som tidigare forskning har identifierat. I slutet av kapitlet 

finns en analysmodell som illustrerar hur teorierna används i studien. 

2.1 Aktieägarteorin och intressentteorin 

Intressent- och aktieägarperspektivet som beskrivs inom ekonomistyrning utgör två olika 

sätt att se på värdeskapande och kan beskrivas utifrån intressentteorin (stakeholder theory) 

och aktieägarteorin (shareholder theory). Aktieägarteorin verkar utifrån Milton Friedman 

syn på företags sociala ansvar, vilken är att företag endast ska eftersträva att öka sin vinst. 

Intressentteorin som associeras med Edward Freeman utgår istället från att företags ansvar 

är för hela samhället som finns runt omkring företaget och dess intressenter (Ferrero, 

Hoffman & McNulty, 2014). 

Aktieägarteorin är en teori som förespråkar att det primära målet vid beslutsfattande inom 

ett företag bör vara att maximera vinsten och värdet för aktieägarna. Teorin har fått kritik 

för att ha ett kortsiktigt synsätt som resulterar i kortsiktig vinst på bekostnad av långsiktig 

lönsamhet (Danielson, Heck & Shaffer, 2008). Att företag försöker maximera 

aktieägarvärdet anses vara både ansvarsfullt och effektivt inom denna teori. Företagets 

fokus ska vara ett tydligt mål som genererar de mest effektiva resultaten (Gamble & Kelly, 

2001). Inom ekonomistyrning innebär ett sådant fokus på aktieägarna att den underliggande 

drivkraften som påverkar styrningen i ett företag är att maximera den ekonomiska vinsten 

för dess ägare (Almqvist et al., 2018). Den tidigare forskningen som undersökt företags 

styrning till en cirkulär ekonomi visar att ekonomiska fördelar ibland kan utgöra en 

drivkraft till att företagen arbetar med det. Det kan vara exempelvis i form av kortsiktig 

ekonomisk avkastning (Masi et al., 2018) eller kostnadsbesparingar (Agyemang et al., 

2019; Noci & Verganti, 1999). Att styra verksamheten med ekonomisk lönsamhet som 

främsta drivkraft tyder på att styrningen sker utifrån ett aktieägarperspektiv. Enligt Gamle 

och Kelly (2001) så ligger fokuset på att generera högre vinst vilket i sin tur kan generera 

högre värde för företagets ägare.   
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Enligt intressentteorin så beror ett företags lönsamhet på hur relationen med alla 

intressenter hanteras och inte enbart aktieägarna, det vill säga hur väl företaget säkerställer 

intressenternas rättigheter och hur delaktiga de är i beslut som tas (Rausch, 2011). En 

intressent till ett företag beskrivs som någon som påverkas eller kan påverka ett företag och 

dess affärsmål (Richter & Dow, 2017). Det som anses vara den stora skillnaden från 

aktieägarteorin är att företag ses som ansvariga för att möta alla intressenters intressen och 

skapa värde för intressenterna även om det skulle innebära att det minskar företagets 

lönsamhet (Rausch, 2011). Inom ekonomistyrning innebär ett fokus på intressenter att den 

bakomliggande drivkraften som styr företagets verksamhet är att tillgodose olika 

intressenters förväntningar (Almqvist et al., 2018). Det finns forskning som visat att företag 

främst ser cirkulär ekonomi som en möjlighet till att arbeta för en bättre miljö (Ormazabal 

et al., 2018). Ett företag som styr verksamheten av anledningen att minska sin 

klimatpåverkan tyder på en styrning utifrån ett intressentperspektiv då det skapar värde för 

företagets intressenter, som enligt Almqvist et al. (2018) kan vara exempelvis miljön.  

2.2 Självbestämmandeteorin 

Självbestämmandeteorin (self-determination theory) är en teori som kan användas för att 

studera företags motivation. Enligt Shah och Arjoon (2015) så har de dominerade 

organisatoriska teorierna som används inom forskningen idag vissa svagheter när ett 

företags arbete med hållbar utveckling ska analyseras. Dessa teorier tenderar nämligen att 

se på företags hållbarhetsarbete som endast ett resultat av ekonomisk rationalitet och för 

att få en mer omfattande förståelse för företags beteende så krävs även analys utifrån teorier 

som exempelvis självbestämmandeteorin (Shah & Arjoon, 2015). 

Teorin har använts för att öka förståelsen för företags engagemang i miljöfrågor. För att 

förstå företags initiativ till att börja arbeta för en bättre miljö är det viktigt att se till 

motivationen inom företaget då olika typer av motivation kan innebära att arbetet för miljön 

är olika ihållande över tiden. Genom att använda teorin för att analysera miljöarbete har 

det kunnat visas varför vissa strategier inte är lika effektiva, exempelvis när motivationen 

till att anta strategin grundar sig i monetär belöning eller olika regleringar (Pelletier & 

Aitken, 2014). 

Under de senaste 40 åren har självbestämmandeteorin blivit en av de ledande teorierna 

inom motivation. Edward Deci och Richard Ryan var de som först initierade teorin och den 

har sedan utvecklats av flera andra forskare. När teorin började utformas intresserade de 
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sig för inre motivation och vid en senare utveckling på teorin började de intressera sig för 

yttre motivation. Yttre motivation innebär att motivation uppstår av att det upplevs ett ökat 

tryck från omgivningen. Denna yttre motivation ansågs vara betydelsefull att studera när 

självbestämmandeteorin utvecklades för att försöka förstå hur motivation kan påverkas av 

olika typer av yttre faktorer (Gagné, 2014). Deci och Ryan (2000) delar in yttre motivation 

i fyra olika sätt att motivera, dessa är extern reglering, introjekterad reglering, identifierad 

reglering och integrerad reglering. 

 

Figur 1. Fri översättning av Deci och Gagnés modell över självbestämmandeteorin (Deci & Gagné, 2005, s. 

336) 

De fyra olika typerna av reglering för yttre motivation beskrivs som följande: 

Extern reglering är när ett handlande eller beteende grundas i möjlighet till att få en 

konkret materiell belöning, exempelvis monetär belöning, alternativt för att undvika någon 

typ av bestraffning, exempelvis sanktioner eller förlorat jobb (Kessler, 2013). Extern 

reglering anses ge kortsiktig motivation som försvinner så snart som belöningen eller 

bestraffningen inte längre existerar (Deci & Ryan, 2000). Det är alltså inte ihållande över 

tiden och innebär vanligtvis att maximal prestation och engagemang inte uppnås (Kessler, 

2013).     

Introjekterad reglering är när ett handlande sker på grund av en önskan om att bli 

accepterad, för rädsla att inte leva upp till andras förväntningar och för att undvika att känna 

skam eller dåligt samvete. Det finns en eftersträvan att känna stolthet istället (Sheldon, 

Turban, Brown, Barrick & Judge, 2003). Denna motivation anses vara mer långvarig än 

extern reglering men det är fortfarande en instabil form av motivation (Deci & Ryan, 2000). 
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Identifierad reglering är när ett handlande utförs på grund av att individen har insett det 

underliggande värdet i själva handlingen. Det är dock fortfarande en form av yttre 

motivation då det är värdet av handlingen som lockar och inte nöjet av handlingen i sig. 

Denna typ av motivation anses vara mer ihållande över tid och ge bättre prestation och 

större engagemang (Deci & Ryan, 2000). 

Integrerad reglering är den motivation som ligger närmast inre motivation men 

fortfarande är applicerbar som en yttre motivation. Precis som identifierad reglering är det 

underliggande värdet av en handling det som används som motivation. Vid integrerad 

reglering är värdet av handlingen något som samspelar och är i harmoni med andra aspekter 

som exempelvis individers identitet och värderingar (Deci & Ryan, 2000). Integrerad 

reglering maximerar prestation, engagemang, tillfredsställelse och välbefinnande. Det visar 

även att denna typ av motivation leder till effektiv prestation även för de uppgifter som kan 

anses vara ointressanta och kräva disciplinärt engagemang (Deci & Gagné, 2005). 

2.2.1 Avgränsning på självbestämmandeteorin 

När självbestämmandeteorin används beaktas endast delen om yttre motivation då det är 

denna del av teorin som anses vara mest relevant i denna studie. Eftersom det som 

undersöks är vad som motiverat företag till att arbeta med cirkulära affärsmodeller 

undersöks enbart företag som redan idag arbetar med cirkulär ekonomi i någon 

utsträckning. De företag som undersöks kommer därför alla ha något som motiverat dem 

till att arbeta med cirkulär ekonomi, varför icke-motivation i självbestämmandeteorin inte 

är relevant. I denna studie kommer inte heller inre motivation att beaktas. Enligt 

självbestämmandeteorin är integrerad reglering inom yttre motivation och inre motivation 

närliggande och det är samma drivkrafter som ligger bakom de två olika typerna av 

motivation. Därför gjordes valet att endast se på yttre motivation då inre motivation anses 

vara mer tillämpbart på individer och därmed mindre tillämpbar i denna studie som 

undersöker motivation hos företag. 

2.3 Cirkulär ekonomi 

Ellen MacArthur Foundation är en organisation som startade år 2010 i Storbritannien, vars 

syfte är att sprida kunskap om och främja en cirkulär ekonomi. Idag är organisationen 

ledande inom detta område och arbetar för både företag och statliga organisationer (Ellen 

MacArthur Foundation, 2017). Enligt Ellen MacArthur Foundation innebär cirkulär 

ekonomi ett nytt tankesätt och en förändring som påverkar hela företagets verksamhet. 
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Det finns några större områden som behöver inkluderas för att en cirkulär ekonomi ska 

uppnås. Det första innebär en ny syn på avfall. Avfall ska om möjligt elimineras helt, 

antingen genom att designa produkter så att de alltid kan återanvändas eller använda sig av 

biologiska ämnen som är giftfria eller i bästa fall med fördel kan återföras till naturen. Vid 

design av produkter som passar in i cirkulär ekonomi ska de vara anpassade för att lätt 

kunna plockas isär så att det är smidigt att endast byta eller laga de komponenter som är 

slitna. Denna process bör alltid ses över så att energin för att återanvända eller återbruka är 

så låg som möjligt. Metaller och plast som inte är bra att återföra till naturen ska istället 

återanvändas och därmed från början vara designade för att ge möjlighet till detta. För det 

andra så ska den energi som krävs i processen av exempelvis tillverkning vara förnybar. 

Det tredje innebär att kunder istället ska ses som användare, det vill säga att istället för att 

vara kunder som köper och konsumerar ska de ses som användare som hyr eller samäger 

produkter. I de fallen köp och konsumtion fortfarande gäller ska företagen erbjuda 

möjligheten att ta tillbaka produkterna och återbruka eller återvinna dem. Genom att utgå 

från och uppfylla detta skapas en cirkulär ekonomi (Ellen MacArthur Foundation, 2013). 

Cirkulär ekonomi kan implementeras på företagsnivå genom att företag börjar arbeta med 

en cirkulär affärsmodell. Ellen MacArthur Foundation (2015a) har utifrån 

grundprinciperna med cirkulär ekonomi tagit fram ett ramverk som ska hjälpa företag att 

implementera en cirkulär affärsmodell. Ramverket består av sex olika sätt för företag att 

arbeta med cirkulär ekonomi. Dessa är regenerate, share, optimise, loop, virtualise och 

exchange. I korthet handlar de exempelvis om att använda förnyelsebar energi och 

förnyelsebara material (regenerate), dela på tillgångar och designa produkter med längre 

livslängd (share), öka effektiviteten (optimise), återtillverka och återvinna (loop), 

digitalisera (virtualise) och byta ut icke-förnyelsebara material (exchange). 

2.4 Företags drivkrafter till cirkulära affärsmodeller 

Tidigare forskning har identifierat olika drivkrafter för företag att ställa om till en cirkulär 

ekonomi och börja arbeta med cirkulära affärsmodeller. Drivkrafterna som identifierats har 

här sammanställts under fyra olika kategorier som utgår från självbestämmandeteorins fyra 

olika regleringar av yttre motivation. Dessa är påverkan på intäkter och kostnader, lagar 

och miljökrav (extern reglering), strävan efter legitimitet (introjekterad reglering), 

efterfrågan hos kunder (identifierad reglering) samt positiv inverkan på miljön (integrerad 

reglering). 
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2.4.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och 

miljökrav 

Positiv påverkan på intäkter och kostnader 

Tidigare studier som undersökt drivkrafter och hinder för företag att arbeta med cirkulär 

ekonomi har funnit olika sätt som cirkulära affärsmodeller påverkar företagets intäkter och 

kostnader på och därmed i förlängningen även resultatet och lönsamheten. 

Kostnadsbesparing är något som flera studier lyfter som en fördel för företag som arbetar 

med cirkulära affärsmodeller. I en studie gjord i Pakistan av Agyemang et al. (2019) 

undersöks hinder och drivkrafter för större företag inom biltillverkningsindustrin att arbeta 

med cirkulär ekonomi. De visar att ekonomiska faktorer motiverar företagsledningen till 

att börja arbeta med cirkulär ekonomi och lyfter särskilt möjligheten till kostnadsbesparing 

som en drivkraft. Mer än en femtedel av de undersökta företagen menade att möjlighet till 

att minska sina kostnader var något som motiverade till att arbeta cirkulärt. 

Kostnadsbesparingen ansågs ligga i att material i en cirkulär ekonomi inte kastas bort, 

vilket därmed leder till att företag inte behöver köpa in lika mycket råmaterial som oftast 

är väldigt dyrt. Företagen såg därmed potential till att kunna öka sin vinst genom att arbeta 

med cirkulär ekonomi och att detta var en större drivkraft än att göra det för miljön. 

Noci och Verganti (1999) har genom fallstudier undersökt små och medelstora företag som 

genomfört olika förändringar i sin tillverkningsprocess i försök att bli mer miljövänliga. I 

studien framkommer det att företagen i vissa fall kunde minska sina kostnader i samband 

med dessa förändringar. I ett fall rörde det sig om att byta ut målarfärg till en mer 

miljövänlig variant, vilket visade sig minska företagets kostnader då det innebär att det 

krävdes mindre mängd färg och mindre krävande hantering av avfall. Detta gjorde att den 

investeringskostnad företaget hade för att byta ut färgen återbetalade sig på kort tid. I ett 

annat fall började ett företag hämta tillbaka förpackningar från kunder för att sedan 

återanvända dem. Företaget minskade en stor del av sina kostnader tack vare denna 

förändring. 

En del av att arbeta med cirkulära affärsmodeller är som tidigare nämnt arbete med 

avfallshantering (Ellen MacArthur Foundation, 2015a). Forskning har visat att ett sådant 

arbete kan minska företagets kostnader. I en studie gjord av Geng et al. (2007) genomfördes 

en undersökning av avfallshanteringen i en industripark i Kina där forskarna försökte ta 

reda på hur avfallshanteringen skulle kunna göras hållbar både ekonomiskt och 
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miljömässigt. De kom fram till att det skulle innebära flera möjligheter för företagen att 

minska olika typer av kostnader. Bland annat lyfter de att företagen skulle behöva lägga 

mindre pengar på att köpa in nya resurser, få lägre kostnader för att hantera sitt avfall och 

lägre kostnader för försäkringar relaterade till avfallshanteringen. Vidare menade forskarna 

att företagen genom att arbeta på detta sätt skulle slippa kostnader i form av de straffavgifter 

de tidigare betalat på grund av sin miljöpåverkan (Geng et al., 2007). 

Heese, Cattani, Ferrer, Gilland och Roth (2005) har jämfört två företag i USA som säljer 

sjukhussängar där det ena företaget använder sig av en affärsmodell som går i linje med 

cirkulär ekonomi då de tar tillbaka sängarna när de inte går att använda längre och 

restaurerar dem. I denna studie kom de fram till att denna affärsmodell genererade 

lönsamhet för företaget. I och med att de kunde minska sina kostnader kunde de skapa sig 

en konkurrensfördel genom att sätta lägre priser på produkterna. 

Negativ påverkan på intäkter och kostnader 

Forskning om cirkulär ekonomi har sett att positiv ekonomisk påverkan kan fungera som 

en drivkraft för företag att arbeta med det, men den har även identifierat att det kan ha 

negativ inverkan på företags ekonomi. Detta har visat sig i form av exempelvis ökade 

kostnader (Agyemang et al., 2019; Besch, 2005), negativ inverkan på försäljningspriset 

(Michaud och Llerena, 2011, Souza, 2013; Jakowczyk, Neto, Gibson & van Wassenhove, 

2017) och höga investeringskostnader (Kirchherr et al., 2018; Ormazabal et al., 2018). 

Agyemang et al. (2019) som dels hittade att företagen såg kostnadsfördelar med att arbeta 

med cirkulär ekonomi fann även att en del företag menade att det fanns ekonomiska 

nackdelar i form av ökade kostnader istället för minskade. Det var dels i form av 

investeringskostnader, samt i form av ökade driftskostnader. Ett företag gav som exempel 

att de hade väldigt stora investeringskostnader då de behövde ställa om en hel fabrik för att 

kunna arbeta cirkulärt. I en annan studie framkom det att kostnaderna för ett företag ökade 

på grund av att de behövde hyra in experter för att hjälpa dem i omställningen till en cirkulär 

ekonomi, samt på grund av att de började ta tillbaka använda produkter från sina kunder 

vilket ökade transportkostnaderna (Noci & Verganti, 1999). 

Besch (2005) genomförde en studie där hon intervjuade företag om deras åsikter kring att 

ta tillbaka och återbruka möbler som används i offentliga miljöer som en process för att 

företag ska bidra till en hållbar utveckling. En av de stora ekonomiska nackdelarna som 

lyftes fram i denna undersökning var de ökade kostnaderna som uppstod när produkterna 
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skulle transporteras tillbaka till företagen. Det var på grund av detta som företagen ansåg 

det vara svårt att konkurrera med billiga möbler som produceras i länder med billig 

arbetskraft. 

Några studier har undersökt kundernas villighet att betala för återanvända produkter. I en 

studie gjord av Michaud och Llerena (2011) undersöktes via experiment hur 

försäljningspriset påverkas av en cirkulär affärsmodell. De kommer fram till att om ingen 

information finns kring produkterna är kunderna inte villiga att betala lika mycket för en 

återanvänd produkt som för en nyproducerad. Finns däremot tillgänglig information kring 

miljöpåverkan för de båda produkterna ökar kundernas villighet att betala för den 

återanvända produkten. De kommer fram till att det även är viktigt för företag att informera 

om att kvalitén på de återanvända produkterna är densamma som för de nyproducerade då 

detta var något som kunder upplevde en oro inför och därför inte var villiga att betala lika 

mycket för en återanvänd produkt. En annan studie visade att kunder är villiga att betala 

mellan 60 till 85 procent av priset för en återanvänd produkt som för en nyproducerad, 

priset skiljer sig beroende på vilken typ av produkt det var (Souza, 2013). Överlag är det 

alltså svårare att få betalt för återanvända produkter och de säljs oftare till ett lägre pris än 

motsvarande nyproducerade produkter (Jakowczyk et al., 2017). 

Som beskrivits ovan ser en del företag ökade kostnader i början av en omställning till 

cirkulär ekonomi och flera upplever då svårigheter kring att skaffa sig de finansiella 

resurser som krävs för att finansiera verksamheten (Agyemang et al., 2019; Kirchherr et 

al., 2018). I undersökningen gjord av Ormazabal et al. (2018) var avsaknaden av finansiella 

resurser en av de tre största hindren för företag att arbeta med cirkulär ekonomi. Besch 

(2005) beskriver hur speciellt små och medelstora företag saknar de finansiella resurserna 

som krävs för att ställa om och de saknar även erfarenhet och kunskap för att beräkna de 

finansiella risker som kan uppstå. 

Kannibalisering är något som diskuteras i litteraturen som ett hinder för att övergå till 

cirkulär ekonomi. Vid introducering av mer miljövänliga och hållbara produkter kan 

företags försäljning minska då kunder köper dessa produkter istället för företagets ordinarie 

sortiment och behöver därför inte köpa produkter från företaget lika ofta längre. Det är 

denna problematik som kallas för kannibalisering.  Företag som verkar utifrån en linjär 

ekonomi kan medvetet undvika att använda material som håller länge för att kunderna ska 

köpa av dem oftare. Företag som verkar utifrån en cirkulär ekonomi kan inte arbeta på det 
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sättet för att behålla kunder då en cirkulär ekonomi innebär att designa för att produkterna 

ska hålla länge. Dessa företag bör därför istället se till att erbjuda tjänster ihop med 

produkterna för att se till att kontakten med kunden fortsätter och på så sätt komma runt 

problemet med kannibalisering (Guiltinan, 2009). Till problemet med kannibalisering hör 

även återanvända produkter som konkurrerar ut nyproducerade produkter när priset är lägre 

för återanvända produkter. Koenigsberg, Kohli och Montoya (2011) har studerat 

svårigheterna för företag när detta fenomen sätter press på prisskillnaden mellan 

återanvända och nyproducerade produkter. 

Lagar och miljökrav 

Resultatet från Mont et al. (2017) studie om svenska tillverkningsföretags drivkrafter och 

hinder för att implementera en cirkulär affärsmodell visar att lagstiftning påverkar både 

negativt och positivt. Deras resultat visar att lagstiftning ses som ett externt tryck som 

driver företag att anta en cirkulär affärsmodell. Det är exempelvis lagar som kräver mindre 

användning av farliga kemikalier, höjda skatter på vissa naturresurser samt policys som 

främjar avfallshantering och återvinning. I vissa fall beskrevs däremot lagstiftningen hindra 

företag att vilja anta en cirkulär affärsmodell. Det var exempelvis att de policys som 

uppmuntrade avfallshantering och återvinning gjorde att mer cirkulära alternativ såsom 

återbruk och återanvändning inte arbetades med i lika stor utsträckning. 

Ett exempel på hur lagar kan fungera som ett tryck till att arbeta cirkulärt lyfts i studien av 

Noci och Verganti (1999) där det var nödvändigt för ett företag att ta fram ett nytt sätt att 

förpacka sina produkter. Företaget sålde sina produkter till flera olika länder och ett av 

länderna införde nya regler kring vad förpackningar får bestå av och hur de får göra sig av 

med dem efter användning. Genom att använda mer miljövänliga material samt börja 

återanvända förpackningarna så kunde företaget fortsätta att leverera sina produkter till de 

kunder som fanns i landet med hårdare miljökrav. 

2.4.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet 

Legitimitet har ovan definierats som när företag agerar önskvärt och lever upp till socialt 

konstruerade normer. Detta kan hjälpa dem förmedla en bra bild av sin verksamhet och 

skapa ett bra rykte om företaget. Tidigare studier har visat att företagsledare engagerar sig 

i hållbarhetsfrågor och kommunicerar detta för att skapa en bra bild av företaget 

(Arvidsson, 2010). Att kommunicera företagets arbete med hållbarhetsfrågor görs i syfte 

att förhindra att företagets legitimitet kan komma att ifrågasättas i framtiden. Att 



15 

 

hållbarhetsarbetet används i detta syfte har kallats för ett proaktivt arbete för att skapa 

legitimitet (van Staden & Hooks, 2007). 

En del studier har visat att arbete med cirkulär ekonomi drivs av att det ses som en möjlighet 

för företaget att proaktivt arbeta för att skapa ett bra rykte. I en studie undersöker Del Río, 

Carrillo-Hermosilla, Könnölä och Bleda (2016) drivkrafter till att företag arbetar med att 

ta fram nya miljövänliga lösningar i sin verksamhet. De lyfter att det har blivit viktigt för 

företag att ha ett gott rykte och att företag kan skapa detta genom att visa att de aktivt 

arbetar för miljön. Det är dock vanligt att det sker genom mindre investeringar som gynnar 

miljön men som även ger kortsiktigt ekonomisk avkastning, dessa är lättare att motivera då 

det egentligen ingår i vanlig företagsverksamhet att investera i syfte att få avkastning. 

I en undersökning av små och medelstora företags syn på cirkulär ekonomi kom Ormazabal 

et al. (2018) fram till att företag främst såg cirkulär ekonomi som en möjlighet att öka sin 

prestige. De var oroliga över att om de inte arbetade med miljöfrågor skulle det påverka 

bilden av företaget på ett negativt sätt. En annan studie har visat att företag såg sitt arbete 

med cirkulär ekonomi som ett sätt att profilera sig som ett miljövänligt företag (Geng et 

al., 2007). 

2.4.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder   

Zhu, Geng och Lai (2011) har studerat implementering av cirkulär ekonomi för 

tillverkningsföretag i Kina. Författarna till denna studie beskriver att för att lyckas med 

implementeringen av cirkulär ekonomi och uppnå både ekonomiska och miljömässiga 

vinster är engagemanget från kunder och dess relation till företaget viktigt. Företagen 

beskrev att genom att möta deras efterfrågan förbättrades kundernas lojalitet till dem. 

Studien av Geng et al. (2007) har visat att det finns en efterfrågan från intressenter om att 

företaget ska arbeta med en cirkulär affärsmodell och de företag som arbetar med cirkulär 

ekonomi ser att antalet kunder ökar. Agyemang et al. (2019) visade även de på att 

miljöarbete genom en cirkulär affärsmodell kunde bidra till att företag dels kunde behålla 

sina gamla kunder men även attrahera nya. En litteraturstudie gjord av Vargas-Sánchez 

(2018) undersöker hur turismnäringen förhåller sig till cirkulär ekonomi och i den 

framkommer det att företag i turismbranschen arbetar allt mer med cirkulär ekonomi 

eftersom de upplever att det finns en efterfrågan på en mer miljövänlig verksamhet. 
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Firnkorn och Müller (2012) beskriver hur flertalet forskare inom bilindustrin har sett en 

ökad efterfrågan från intressenter som kräver att företagen tar större ansvar kring 

verksamhetens påverkan på miljön, samt hur detta har påverkat beslutet att ändra på sin 

linjära affärsmodell. De menar att klimatförändringarna kommer leda till förändrade 

marknader som kommer påverka alla företag. 

2.4.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön 

Hemingway och Maclagan (2004) lyfter att företags arbete för hållbarhet ibland anses vara 

ett sätt att förbättra sitt ekonomiska resultat eller att det använts i syfte att skapa legitimitet 

för att undvika kritik. Författarna visar dock att arbete för hållbar utveckling och miljö även 

kan bero på företagsledningens personliga värderingar om vad som är rätt och fel. Arbete 

med hållbar utveckling kan alltså grunda sig i annat än att enbart vara en strategi för att 

förbättra sitt finansiella resultat. 

Att arbeta med cirkulär ekonomi kan som tidigare nämnt föra med sig stora fördelar för 

miljön. Det hjälper till att minska utsläppen och användandet av resurser, vilket minskar 

den negativa påverkan på jordens ekosystem (Rizos et al., 2016). Som nämnt ovan beräknas 

en omställning till cirkulär ekonomi inom de mest resursanvändande sektorerna leda till att 

utsläppen minskar med 48 procent till år 2030 jämfört med år 2012 (Ellen MacArthur 

Foundation, 2015b). 

Att ha miljöns bästa i åtanke är därför en tänkbar drivkraft för företag trots att arbete för en 

bra miljö i sig inte nödvändigtvis medför ekonomiska fördelar. Vid en undersökning av 

små- och medelstora företags syn på cirkulär ekonomi visade det sig att företag såg cirkulär 

ekonomi som en möjlighet till att arbeta för en bättre miljö i närområdet, snarare än som 

ett sätt till att öka lönsamheten (Ormazabal et al., 2018). 

Vidare finns det studier som menar att en ökad oro för miljön och klimatet har lett till att 

många företag har hållbar utveckling och miljöhänsyn som en del av sina grundprinciper 

och värderingar. I undersökningen av Agyemang et al. (2019) visades att många företag 

upplevde att miljön var en bidragande faktor till en omställning till cirkulär ekonomi. Detta 

då en cirkulär affärsmodell hjälpte företagen att leva upp till deras principer och värderingar 

som handlade om att säkerställa en hållbar utveckling och en oförstörd miljö. 
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2.5 Analysmodell 

 

Figur 2. Egenupparbetad analysmodell 

I referensramen beskrivs aktieägarteorin och intressentteorin som ger två perspektiv på hur 

värde skapas inom företag. Utgångspunkten i studien kommer därmed vara att värde dels 

kan skapas genom att anpassa verksamheten till att maximera vinsten och därmed skapa 

värde till företagets ägare, dels att värde kan skapas för andra intressenter än aktieägarna 

även om detta kan innebära sämre lönsamhet för företaget. Detta kan ha en påverkan på 

företagets beslut om att styra till en cirkulär affärsmodell. 

Tidigare forskning om företags drivkrafter till att anpassa verksamheten till en cirkulär 

ekonomi presenteras. I studien kommer självbestämmandeteorin användas för att analysera 

företagens motivation till att arbeta med cirkulär ekonomi. Därför är drivkrafter 

identifierade av tidigare forskning inplacerad i självbestämmandeteorins fyra kategorier för 

yttre motivation. 

Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och miljökrav 

(extern reglering) - Extern reglering är som tidigare nämnt en motivation som grundar sig 

i materiella belöningar och hot om bestraffningar. Som exempel nämns monetär belöning. 

Tidigare forskning har identifierat att drivkrafter till att börja arbeta med cirkulära 

affärsmodeller kan vara att företag ser lönsamhet i omställningen. Detta på grund av att de 
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får ökade intäkter eller minskade kostnader. Detta anses i denna studie utgöra materiella 

belöningar och kommer därför anses grundas i extern reglering. Det har även visats att en 

del företag börjar arbeta med cirkulär ekonomi på grund av ett tryck från lagstiftning och 

regelverk som företag är tvingade till att följa för att kunna fortsätta verka eller för att inte 

förlora vissa kunder. Detta ses som hot om bestraffning då det utgör möjliga sanktioner 

eller inkomstbortfall och kommer därför också kopplas samman med extern reglering. 

Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet (introjekterad reglering) - Introjekterad 

reglering handlar enligt självbestämmandeteorin om en önskan att leva upp till 

förväntningar, bli accepterad och känna stolthet istället för dåligt samvete. I denna studie 

kopplas denna typ av motivation samman med drivkraften att arbeta med cirkulär ekonomi 

som ett proaktivt arbete för legitimitet. Företagens arbete med cirkulär ekonomi grundar 

sig i att det kan skapa en bra bild och ett bra rykte om företaget samtidigt som företagen 

kan undvika dåligt rykte. Drivkraften till att arbeta med cirkulär ekonomi bygger på att 

företaget genom att synliggöra detta arbete kan profilera sig som ett miljövänligt företag 

och bygga sitt varumärke. Genom att skapa ett bra rykte kan företaget gynnas genom att i 

framtiden, när miljön förväntas vara än mer i fokus, visa att de lever upp till de normer som 

finns och att de agerar korrekt och önskvärt. 

Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder (identifierad reglering) - 

Identifierad reglering handlar om att utföra något på grund av att det finns ett underliggande 

värde i handlingen, men inte på grund av att se ett värde i handlingen i sig. I studien kopplas 

detta samman med drivkraften att arbeta med cirkulär ekonomi som en reaktion på en 

efterfrågan hos kunder, detta för att kunna behålla kunder men även för att kunna attrahera 

nya som efterfrågar denna typ av produkter och tjänster. Valet att ställa om till en cirkulär 

affärsmodell grundas därför i det underliggande värdet i att leva upp till kunders önskemål 

genom att svara på en existerande efterfrågan snarare än att företaget gör det på grund av 

miljöfördelar. 

Cirkulär affärsmodell på grund av miljön (integrerad reglering) - I denna motivation 

placeras företag som motiveras av omtanke för miljön och att arbete för miljön speglar de 

egna värderingarna. De anser att det är nödvändigt att övergå till en cirkulär ekonomi för 

att ha en möjlighet att minska de klimathot som finns och drivkraften ligger i miljön snarare 

än ökad ekonomisk vinst.   
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3 Metod 

I metodkapitlet motiveras valet att använda kvalitativ metod för att uppfylla studiens syfte. 

Sedan följer en beskrivning av insamling av data. Där motiveras och beskrivs 

tillvägagångssätt vid insamling av sekundärdata, framtagning av urval, samt 

genomförandet av intervjuer. Därefter följer en beskrivning av hur bearbetning och analys 

av materialet har utförts och studiens trovärdighet diskuteras. Sedan förklaras studiens 

avgränsningar och en diskussion om etiska överväganden förs. I sista delkapitlet lyfts kritik 

mot metoden som använts i studien.  

3.1 Metodval 

För att undersöka vad som motiverar företag till att ställa om till cirkulära affärsmodeller 

har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer för att få fram den empiri som ger svar 

på frågeställningen. Enligt Bryman och Bell (2013) är kvalitativ metod ofta mer fokuserad 

på ord än siffror, vars ansats är att ge en förståelse för den sociala verkligheten och hur 

individer tolkar den och samspelar inom den. Vid en undersökning av människors åsikter, 

uppfattningar eller erfarenheter är intervjuer en lämplig kvalitativ metod att använda 

(Denscombe, 2018). Då studiens syfte är att studera huruvida företagens syn på intäkter 

och kostnader har motiverat styrning till en cirkulär affärsmodell, samt om det finns annat 

som motiverat till omställningen, ansågs intervju vara mest lämplig metod att använda. 

Genom att använda intervju som metod gavs respondenterna möjlighet att beskriva deras 

tankar och erfarenheter kring att arbeta med cirkulär ekonomi, vilket har bidragit till svar 

på studiens frågeställning.    

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Insamling av sekundärdata 

Den sekundärdata som har använts har hämtats från vetenskapliga artiklar, rapporter samt 

litteratur. Detta underlag har använts för att få kunskap om och skapa förståelse för 

forskningsområdet samt att ta fram problemformuleringen. Sekundärdata är framtagen 

genom sökning i Högskolan i Skövdes databas WorldCat, där sökorden har varit 

exempelvis circular economy, circular business model, incentives for circular economy, 

circular economy implementation, revenues and cost drivers. Rapporterna som använts i 

studien är bland annat framtagna av Europeiska Unionen, Sveriges regering och Ellen 
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MacArthur Foundation. Rapporterna används för att lyfta fram det arbete som görs idag 

gällande cirkulär ekonomi. 

I de vetenskapliga artiklarna har en del av informationen som använts varit sekundärdata, 

primärkällan har då tagits fram och använts istället i så stor utsträckning som möjligt. På 

detta sätt har fler användbara artiklar tagits fram som från början inte hittats med hjälp av 

sökorden. När en undersökning som beskrivits i en primärkälla sedan beskrivs vidare i en 

sekundärkälla finns det alltid risk för missuppfattning och tolkningsfel. Därför är det viktigt 

att så långt det är möjligt använda sig av primärkällan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2007). Tidigare studier som tas upp i referensramen har bland annat använts 

för att lyfta vilka drivkrafter som identifierats hos andra företag som helt eller delvis ställt 

om till en cirkulär ekonomi. Dessa studier har skiljt sig åt från denna genom att se till 

företag i andra länder och ibland även andra branscher än de som undersökts i den här 

studien. Studien av Mont et al. (2017) är mest jämförbar med denna studie då även den 

undersöker tillverkningsföretags implementering av cirkulär ekonomi i Sverige. Denna 

studie skiljer sig dock åt då drivkrafterna som tidigare identifierats används för att med 

hjälp av självbestämmandeteorin analysera företags motivation till att arbeta med cirkulär 

ekonomi.    

3.2.2 Urval 

Vid kvalitativ och småskalig forskning begränsas urvalets omfattning av de resurser som 

finns, som exempelvis tid och antal lämpliga personer det finns möjlighet att ta kontakt 

med (Denscombe, 2018). Som tidigare nämnt är det få företag i Sverige som i dagsläget 

har börjat arbeta med cirkulär ekonomi i större utsträckning. Då studien ämnar undersöka 

företag som redan idag arbetar med det i sin verksamhet har val av antalet intervjuer 

anpassats utifrån antalet företag som arbetar med cirkulär ekonomi och som ville delta i 

undersökningen. 

Ett problem med cirkulär ekonomi som har belysts i tidigare forskning är att det kan vara 

svårt att urskilja cirkulär ekonomi från andra typer av miljöarbete i företags verksamhet. 

Företag har hanterat miljöfrågor i deras verksamhet på många olika sätt. Cirkulär ekonomi 

ses som ett relativt nytt begrepp som har ett ursprung från tidigare liknande begrepp och 

på grund av dess relativt nya uppkomst är definitionen av begreppet en pågående process 

(Murray et al., 2017). För att göra en avgränsning i studien, och något att basera urvalet av 

företag på, gjordes valet att endast utgå från företag som själva anser att de arbetar med 
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cirkulär ekonomi och som har anknytning till något projekt där cirkulär ekonomi är 

grundidén. 

Projekt inom cirkulär ekonomi har hittats genom sökning på Google, sökord som har 

använts är cirkulär ekonomi, cirkuläritet, cirkulär affärsmodell, cirkulär ekonomi Västra 

Götaland. Genom detta identifierades de projekt som pågår och som ämnar främja företags 

arbete med cirkulär ekonomi. Dessa projekt användes som utgångspunkt för att definiera 

urvalet. Företag som hade anknytning till något av dessa projekt, verkade inom 

tillverkningsbranschen och som fanns i Västra Götalands län kontaktades. Hänsyn togs inte 

till företagens storlek eftersom det var få företag som uppfyllde de övriga urvalskriterierna. 

De företag som slutligen deltog i studien arbetar med antingen textilier eller interiörer. 

För att få kontakt med de personer som har värdefull och användbar information för studien 

fick företagen själva bestämma vem på företaget de ansåg mest lämpad att intervjua. I den 

förfrågan som skickades ut ställdes därför en öppen fråga om det var någon på företaget 

som ville ställa upp på en intervju och berätta om deras arbete med cirkulär ekonomi. Detta 

ledde till att respondenterna som deltagit i studien har olika arbetsroller, vilka framgår av 

tabell 1. Valet att låta dem bestämma vem som skulle intervjuas gjordes då arbetsrollen för 

den person som har kunskap om företagets drivkrafter för en omställning till en cirkulär 

affärsmodell kan skilja sig åt mellan olika företag. Företag F valde att låta två personer 

delta i intervjun. 

Företag Respondentens arbetsroll  Typ av intervju 

Företag A Delägare Telefonintervju 

Företag B VD Personlig intervju 

Företag C Marknadsförare Personlig intervju 

Företag D  Kvalité- och miljösamordnare Personlig intervju 

Företag E Styrelseordförande samt arbetar inom företaget Personlig intervju 

Företag F Commercial manager / Sustainability manager  Personlig intervju 

Företag G Ägare Skriftlig intervju 

Företag H VD Telefonintervju 

Tabell 1. Sammanställning av respondenternas arbetsroller 



22 

 

Sammanlagt kontaktades tretton företag och av dessa var det åtta som ställde upp på en 

intervju. Det innebär en svarsfrekvens på ca 62 procent, vilket anses vara tillräckligt bra 

för att uppnå syftet med studien. Efter ett första utskick med intervjuförfrågan skickades 

fyra påminnelsemejl ut till de som inte svarat vilket resulterade i att vi fick svar från 

samtliga företag vi kontaktade. För de företag som inte hade möjlighet att ställa upp på 

intervju var orsaken tidsbrist.  

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuer som kvalitativ metod används för att belysa respondenternas egna synsätt och 

tankar. Det finns olika typer av intervjuer, en av dessa är semistrukturerade intervjuer. 

Denna typ av intervju ger respondenten möjlighet att formulera svaren fritt samtidigt som 

de ger en viss struktur som kan vara bra vid en jämförelse av de olika intervjuerna som 

genomförts (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom respondenternas tankar och erfarenheter kring ett arbete med cirkulär ekonomi 

skulle bidra med svar till studiens frågeställning gjordes därför valet att använda intervju 

som metod. Genom att använda just semistrukturerade intervjuer blev respondenterna 

mindre styrda i sina svar och utrymme gavs för att ställa följdfrågor när detta kunde vara 

givande. Samtidigt gav en semistrukturerad intervju en viss struktur i svaren som 

underlättade en jämförelse mellan de olika intervjuerna, samt gav möjlighet att identifiera 

återkommande teman i svaren. Finns återkommande teman är det en indikation på att 

åsikten delas av en grupp och det visar att det inte bara är en åsikt hos en enskild individ. 

Det går att ha större tillit till uttalanden som delas av flera än uttalanden som kommer från 

endast en person (Alvehus, 2013). 

Respondenterna har kontaktats via mail och sedan bokades tid för intervju med de som 

ville delta. Intervjuerna har tagit cirka en halvtimme var. Utgångspunkten har i samtliga 

fall varit att utföra intervjun genom ett personligt möte, detta då Bryman och Bell (2013) 

menar att personliga intervjuer har fördelen att personen som intervjuar kan vara mer 

uppmärksam på respondentens ansiktsuttryck och exempelvis kan upprepa en fråga om det 

syns att personen är osäker på frågan. I två fall utfördes intervjun istället över telefon på 

grund av tidsbrist hos företagen och i ett annat fall ville företaget endast svara på frågorna 

i skriftlig form. 

Företagen fick själva välja den plats de ville genomföra intervjuerna på och det resulterade 

i att fyra av intervjuerna genomfördes i företagens egna lokaler. Enligt Trost (2010) är det 
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bra om respondenterna själva får välja den plats som de anser passar dem bäst. Det är också 

viktigt att forskarna har möjlighet att föreslå plats där respondenten önskar det. För en av 

intervjuerna önskade respondenten att genomföra den på annan plats än i företagets lokaler 

vilket resulterade i att intervjun genomfördes på Högskolan i Skövde. Det är viktigt enligt 

Trost (2010) att hitta en plats där det går att genomföra intervjuerna i tyst miljö. Nackdelen 

med att vara i företagens lokaler var att det inte fanns lika stor möjlighet att undvika 

störningar under intervjuerna. Två av intervjuerna fördes i ett öppet utrymme hos företagen 

där även andra människor fanns i bakgrunden. Detta påverkade dock inte 

ljudinspelningarna och det gick att höra allt som sades under intervjun. 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna har baserats på studiens referensram, 

frågorna har utformats utifrån tidigare forsknings identifierade drivkrafter samt 

självbestämmandeteorins fyra typer av yttre motivation. Företagen som intervjuats har 

kommit olika långt i sitt arbete med cirkulär ekonomi, en del av dem har helt antagit en 

cirkulär affärsmodell medan andra i dagsläget endast arbetar med cirkulär ekonomi inom 

vissa delar i verksamheten. Intervjuguiden som använts är utformad utifrån företag som 

endast arbetar med cirkulär ekonomi i viss utsträckning och en modifierad version av denna 

har använts till de företag som helt arbetar enligt en cirkulär affärsmodell. I den modifierade 

versionen togs två frågor bort då de inte var relevanta för företag som har en helt cirkulär 

affärsmodell. Frågorna som togs bort är Anser ni att den cirkulära delen av er verksamhet 

är mer eller mindre lönsam än ordinarie verksamhet? samt Tror du att det skulle vara 

möjligt för ert företag att ställa om till en cirkulär ekonomi helt och hållet i framtiden? 

För de intervjuer som skedde skriftligt eller via telefon användes samma intervjuguide som 

för de andra intervjuerna. Intervjuguiden har följts under intervjuerna och vid vissa 

tillfällen har följdfrågor ställts i situationer där det varit givande att få mer utförliga svar. 

De företag som efterfrågat det har fått ta del av intervjufrågorna före intervjun. 

3.3 Bearbetning och analys 

Ovan har tidigare forskning presenterats gällande olika drivkrafter till varför företag väljer 

att använda en cirkulär affärsmodell istället för en linjär affärsmodell. I denna studie 

analyseras dessa utifrån självbestämmandeteorin. Detta har gjorts genom att placera in de 

olika drivkrafterna som tidigare forskning lyft fram i de fyra olika kategorierna inom yttre 

motivation. Detta framgår av analysmodellen som har använts vid analysen av empirin. 
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Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att få fram analysmaterial. Utifrån 

kategorierna har sedan ord, meningar och stycken markerats som går att placera in i 

respektive kategori. Exempel på meningar och fraser som markerats är dyrare lösningar, 

ekonomisk fördel, miljökrav, gott rykte, våra kunder har definitivt inspirerat och eget 

intresse för miljöfrågor. Från början delades materialet upp i kategorierna prestige, 

konkurrensfördelar och personligt intresse, men kategorierna fördes allt eftersom samman 

för att slutligen bestå av intäkter och kostnader, lagar och miljökrav, legitimitet, kunders 

efterfrågan och miljö. Enligt Denscombe (2018) är det sannolikt att kategorierna är fler 

från början och att det under analysens process minskar och förs samman med varandra för 

att få en bredare kategori. 

Alvehus (2013) menar att det är ett bra första steg i analys av empirin att placera in 

informationen i olika kategorier då det går att börja utläsa ett mönster. Han menar dock att 

det är viktigt att inte låsa sig vid en kategorisering från början som sedan inte ändras, utan 

materialet skapar en kategorisering tillsammans med det som forskarna hade som 

utgångspunkt. Val av kategorisering var en pågående process under hela arbetets gång och 

allt eftersom ny information framkom förändrades analysen av data. 

Denscombe (2018) beskriver att forskarens bakgrund och identitet påverkar analysen av 

data. För att undvika att personliga erfarenheter och åsikter påverkade kodningen av 

empirin kodades materialet av respektive författare. Efter att var och en markerat de ord, 

meningar och stycken i det transkriberade materialet som ansågs tillhöra respektive 

kategori gjordes en jämförelse mellan tolkningarna. Det var endast vid enstaka ställen i 

materialet där tolkningarna hade gjorts olika och fick efter diskussion placeras in i den 

kategori som ansågs bäst lämpad. Genom att använda sig av denna process var syftet att se 

hur känslig tolkningen var för egna åsikter och erfarenheter och bli uppmärksammade på 

var kategoriseringen tolkats på olika sätt. 

Efter att kodning av materialet genomförts gjordes en uppställning av de olika 

kategoriseringarna för att lättare kunna utläsa mönster utifrån de svar som framkommit av 

intervjuerna. Det gick därmed att tydligare se paralleller mellan dels de olika kategorierna 

och dels de olika företagen. 
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3.4 Trovärdighet 

För att tillämpa validitet och reliabilitet på kvalitativ metod bör en bedömning göras över 

studiens trovärdighet. För att bedöma detta används fyra olika kriterier, tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse (Bryman & Bell, 2013). 

3.4.1 Tillförlitlighet 

För att skapa en tillförlitlighet i studien har respondenterna blivit anonymiserade för att 

göra det möjligt för personerna som intervjuas att kunna ge så uppriktiga och ärliga svar 

som möjligt. Både företagens namn och respondenternas namn har anonymiserats. Alla 

som intervjuades godkände att intervjuerna spelades in, detta underlättade och gjorde att 

tillförlitligheten stärks då det var möjligt att gå tillbaka och lyssna på det inspelade 

materialet så att ingen väsentlig information missades. I och med att företagen arbetar med 

cirkulär ekonomi på olika sätt samt att de personer som intervjuades besitter olika kunskap 

inom ämnet var det nödvändigt att använda en semistrukturerad intervju för att ha möjlighet 

att frångå den intervjumall som skapats från början. Intervjuerna skiljer sig därför mellan 

varandra beroende på vilka frågor som valdes att ställas. Denscombe (2018) beskriver detta 

som en nackdel med intervjuer då det inte ger konsistens och minskar därför 

tillförlitligheten. 

3.4.2 Överförbarhet 

För att öka generaliserbarheten har det beskrivits hur företagen i studien arbetar med 

cirkulär ekonomi. Detta gjordes för att kunna göra resultatet generaliserbart i så stor 

utsträckning som möjligt, trots medvetenhet om att studien i sin helhet inte är 

generaliserbar på grund av ett relativt begränsat antal deltagande företag. Dock har 

beskrivning av företagens verksamheter begränsats då det inte får påverka företagens 

anonymitet i studien. Denscombe (2018) menar att kvalitativ forskning överlag tenderar att 

vara svår att göras generaliserbar, i och med ett begränsat antal individer är det svårt att 

säga att den empiri som tas fram säger något om en större population. Han menar att en 

tydlig beskrivning av detaljer gör den empirin som tas fram mer generaliserbar eftersom 

läsaren själv kan förstå när det går att använda studien i jämförelse med andra studier, eller 

i vilken situation den empiri som tagits fram skulle kunna vara överförbar på andra 

situationer. 
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3.4.3 Pålitlighet 

Under arbetets gång har det vid flertalet tillfällen funnits möjlighet för utomstående parter 

att kommentera och ifrågasätta tillvägagångssättet för studien. De val och tillvägagångssätt 

som gjorts i forskningsprocessen har även beskrivits utförligt. Enligt Bryman och Bell 

(2013) bör arbetet bli granskat av andra under forskningens gång, samt så bör det finnas en 

tillgänglig och fullständig beskrivning av forskningsprocessen och alla dess faser. Detta 

bidrar till att kunna säkerställa studiens kvalité. 

3.4.4 Bekräftelse 

För att öka studiens trovärdighet har det undvikits att låta personliga värderingar påverka 

respondenterna och därmed studiens resultat. Detta har gjorts genom att vara noggranna 

med formulering av frågorna för att se till att de är öppna och inte ledande, samt att 

kontinuerligt kontrollera att ett objektivt synsätt bibehålls. Att inte medvetet låta personliga 

åsikter påverka arbetet och resultatet kallas för bekräftelse och är ett kriterium för att göra 

studien trovärdig (Bryman & Bell, 2013).   

3.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad geografiskt då endast företag som finns inom Västra Götalands län 

har studerats. En ytterligare avgränsning som gjordes var att enbart se till företag som 

verkar inom tillverkningsbranschen. Tillverkningsbranschen innefattar i denna studie även 

de företag som arbetar med återtillverkning, vilket är en av de sex olika typerna av cirkulära 

affärsmodeller som finns beskrivna i delkapitel 2.3 Cirkulär ekonomi. Eftersom 

tillverkningsbranschens produktion i en linjär ekonomi går ut på att använda råmaterial för 

att producera produkter är det en bransch som är viktig att studera i relation till cirkulär 

ekonomi. Detta eftersom en icke hållbar användning av naturresurser är ett av de största 

hoten mot miljön idag enligt Murray et al. (2017). Genom att göra denna avgränsning och 

endast studera företag inom samma bransch ökar även jämförbarheten mellan företagen. 

3.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att förhålla sig till de etiska principer som finns gällande 

samhällsvetenskaplig forskning när undersökningar genomförs. Enligt Bryman och Bell 

(2013) bör följande principer uppfyllas; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet och falska förespeglingar. 

Samtliga aspekter har tagits hänsyn till i denna studie. 
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Informationskravet innebär att de personer som deltar i studien ska få information om 

studiens syfte samt vilka moment som ingår (Bryman & Bell, 2013). I de förfrågningar 

som skickades via mejl till företagen i denna studie beskrevs syftet med studien och vad 

som ämnades undersökas samt att det var en intervju som skulle genomföras som 

beräknades ta cirka 40 minuter. Principen om falska förespeglingar uppfylldes även här då 

korrekt information om studien beskrevs. Att uppfylla principen om falska förespeglingar 

innebär att de som deltar i studien inte får ges vilseledande eller falsk information (Bryman 

& Bell, 2013). I förfrågan var det tydligt att det endast var en förfrågan och därmed frivilligt 

att ställa upp på intervju vilket därmed uppfyller samtyckeskravet. 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet uppfylls enligt Bryman och Bell (2013) genom 

att uppgifter om deltagarna i undersökningen förvaras och hanteras på ett sätt som gör att 

obehöriga ej kan komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet uppfylls om de uppgifter som 

samlas in endast används för studiens ändamål. I denna studie uppfylls dessa krav genom 

att företagens namn bytts ut till bokstäverna A-H i allt material samt att ingen information 

har lämnats vidare till några utomstående. 

3.7 Metodkritik 

Det finns en del svårigheter med att använda intervju som metod som bör diskuteras. Vid 

en intervju är det möjligt att respondenten ger svar som inte alltid stämmer överens med 

verkligheten. Detta har försökt att undvikas genom att dels erbjuda anonymitet för att 

respondenten ska våga lämna uppriktiga svar, dels genom att vara medvetna om 

intervjuareffekten. Enligt Denscombe (2018) är det viktigt att förhålla sig neutral och inta 

en roll som intervjuare där forskaren visar att denne är där för att lyssna och lära. 

Valet att erbjuda anonymitet har påverkat studiens jämförbarhet med andra studier. 

Beskrivningen av de företag som har deltagit i studien är delvis begränsad i och med att 

information om deras verksamhet har utelämnats för att inte riskera att påverka 

anonymiteten. Detta bidrar dessvärre till en begränsad möjlighet för läsaren av studien att 

veta hur jämförbar företagens verksamheter är med varandra samt mot andra liknande 

studier. Den beskrivning av företagen som används i studien har noga valts ut för att i så 

stor utsträckning som möjligt ge läsaren tillräckligt med information utan att anonymiteten 

påverkas. 

Ett av företagen ville ge sina svar på intervjufrågorna i skriftlig form. Enligt Denscombe 

(2018) är risken med skriftliga svar att personen som intervjuas använder färre ord än om 
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intervjun skulle genomförts personligen. Trots att svaren i skriftlig form inte var lika 

uttömmande som svaren från övriga intervjuer som genomförts muntligt gjordes ändå valet 

att använda intervjun då svaren var givande för att kunna svara på studiens frågeställning 

trots att de var korta. Eftersom den skriftliga intervjun inte gav någon ny eller annorlunda 

information gentemot de andra intervjuerna ansågs det även lämpligt att använda svaren då 

detta tyder på att de inte påverkats av att ha presenterats skriftligt istället för muntligt. 
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4 Empiri 

I detta kapitel beskrivs de företag som har deltagit i studien och därefter presenteras deras 

svar i respektive kategori. 

4.1 Beskrivning av företag som deltagit 

Samtliga företag som deltagit i studien verkar inom Västra Götalands län och tillhör 

tillverkningsbranschen: textilier och interiörer. Företagen är av varierande storlek, en del 

är små företag med få anställda medan andra är stora med över hundra anställda. 

Företag A är ett nystartat företag som arbetar helt och hållet utifrån en cirkulär affärsmodell 

i form av återtillverkning. De arbetar främst med att förmedla använda produkter mellan 

företagets kunder och andra företag som restaurerar produkterna så att de kan säljas på nytt. 

Företaget består i dagsläget av tre delägare. 

Företag B har 16 anställda och grundades under 1960-talet. De arbetar med nytillverkning 

av produkter och har implementerat cirkulär ekonomi i en del av sitt företag sedan cirka tre 

år tillbaka. Arbetet med cirkulär ekonomi består i att de erbjuder kunder möjlighet att lämna 

in sina äldre produkter så att företaget kan restaurera dessa för att de ska kunna fortsätta 

användas. Företaget arbetar även i sin nytillverkning med att skapa produkter som håller 

länge och de har en genomgående tanke att alla produkter som de tillverkar ska vara lätta 

att ta tillbaka och göra om när kunden önskar detta. Detta visas både i designen av 

produkten och i vilka material de använder. 

Företag C har funnits sedan 1980-talet och har fem anställda. De arbetar med att nytillverka 

produkter och har en del av sin verksamhet som främjar en cirkulär ekonomi. De erbjuder 

samma tjänster som företag B med att ta tillbaka produkter som de sedan förbättrar efter 

kundens önskemål, samt att de använder miljövänliga material som gör att produkterna 

håller längre. 

Företag D har funnits sedan slutet av 1800-talet, de arbetar med tillverkning och har cirka 

200 anställda. De ser att en del av deras arbete främjar en cirkulär ekonomi och det är en 

aktiv process där de ständigt försöker minska deras resursanvändning samt 

energianvändning. De arbetar även med att försöka ta tillvara på spillmaterial och avfall 

och försöker hitta lösningar för att detta ska få nytt värde och användas i verksamheten. 
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Företag E har fem anställda i företaget och arbetar helt och hållet utifrån en cirkulär 

affärsmodell. De arbetar med återtillverkning genom att ta tillvara på äldre byggmaterial 

som restaureras och återbrukas för att sedan säljas vidare. Företaget har arbetat på detta sätt 

sedan de startade kring år 2000. 

Företag F har funnits sedan 1960-talet men är idag en del av ett större bolag med ca 200 

anställda. I dagsläget tillverkar de produkter som hyrs ut till kunden och som är designade 

för att kunna återanvändas ett stort antal gånger och repareras om de går sönder. De arbetar 

idag för att bli helt cirkulära i framtiden och har som målsättning att kunna ta tillbaka 

produkterna och göra helt nya produkter av dem. 

Företag G har funnits sedan 1980-talet och verkar inom återtillverkningsbranschen genom 

att ta in färdiga produkter som de sedan tar hand om och förbättrar. De arbetar med cirkulär 

ekonomi genom att återvinna så mycket som möjligt av sitt avfall och de erbjuder kunder 

möjlighet att få sina varor reparerade så de kan användas på nytt. 

Företag H har 18 anställda och har funnit sedan i början av 1990-talet. Deras verksamhet 

utgår helt och hållet från en cirkulär affärsmodell där de dels tar in begagnade produkter 

och återbrukar för att sedan sälja vidare och dels har en uthyrningsverksamhet där kunder 

kan hyra istället för att köpa produkterna. Detta har varit deras affärsmodell sedan företaget 

bildades. 

4.2 Intervjuer 

4.2.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och 

miljökrav 

Positiv påverkan på intäkter och kostnader 

Företag A anser att arbeta med cirkulär ekonomi genererar intäkter men att det är 

digitaliseringen som gör det möjligt. Exempel som tas upp är att arbete med återbruk kräver 

en utveckling av digitala funktioner för att lättare göra det möjligt för kunder att se 

möjligheter med att återanvända produkter och att det är detta som kommer kunna göra att 

den cirkulära affärsmodellen kan generera intäkter i framtiden. 

Företag B menar att det i dagsläget är svårt att se att deras arbete med cirkulär ekonomi 

genererar ökade intäkter men att de i framtiden förhoppningsvis kommer se positiva 

effekter på sin ekonomi på grund av det. 
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Företag C menar liksom företag B att intäkterna i dagsläget inte påverkas särskilt mycket 

av att arbeta cirkulärt. 

Företag D ser tydligt att deras arbete för cirkulär ekonomi har gjort dem mer effektiva och 

att de därmed kan producera och sälja mer vilket ökar deras intäkter. De ser en tydlig 

koppling med att miljöarbete inom företaget även ger positiva ekonomiska konsekvenser. 

Företag E menar liksom företag A att cirkulär ekonomi kan generera intäkter men att just 

digitaliseringen är viktig för att arbete med återbruk ska kunna göra det. De har till exempel 

lagt mycket energi på att i projektform försöka utveckla en digital lösning som skulle 

underlätta arbetet med återbruk. 

Företag F beskriver att de ser ekonomisk fördel i att inte behöva köpa in nytt material för 

varje produkt utan att materialet istället cirkulerar vilket ger en positiv ekonomisk effekt 

på intäkterna. De menar att den positiva ekonomiska effekten är tydlig om de ser till hela 

kedjan och ser att slutprodukten är en råvara som fortfarande har ett värde. “Det handlar 

ju om att istället för att bara köpa eller anskaffa nytt råmaterial hela tiden så ser du 

slutprodukten som en råvara, det är ju där du har en ekonomisk fördel”, respondent företag 

F (12 april 2019). Skulle företag enbart se till inköpspris anser de att de missar de positiva 

effekterna av att arbeta med cirkulär ekonomi, skulle däremot en kalkyl tas fram som 

innefattar hela produktens livscykel skulle de ekonomiska fördelarna vara tydliga. 

Företag G ser att deras intäkter varken påverkas positivt eller negativt av att arbeta med 

cirkulär ekonomi. 

Företag H anser att deras affärsmodell genererar lönsamhet i och med att de har hittat en 

bra process där de kan köpa in billiga begagnade produkter som de sedan kan sälja vidare 

till deras kunder för hälften av priset för en ny produkt. 

Negativ påverkan på intäkter och kostnader 

Företag A anser att de hittills inte upplever någon negativ ekonomisk påverkan av att arbeta 

utifrån en cirkulär affärsmodell. 

Företag B beskriver att arbetet för att bli cirkulära innebär högre kostnader för dem då de 

lösningar de behövt ta fram för att få produkterna de säljer att passa in i en cirkulär 

affärsmodell oftast är dyrare. Exempel som tas upp är bland annat att för att kunna 

återbruka en produkt krävs det att dyrare material används när produkten tillverkas, eller 
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så krävs det nya lösningar som är mer komplexa och som därför kräver mer arbete. 

Respondenten betonar dock att det är på kort sikt de ser att kostnaderna ökar. 

Företag C menar att deras arbete med cirkulär ekonomi innebär en stor osäkerhet vad gäller 

vilka kostnader de kommer att ha. I och med att de erbjuder att ta tillbaka och reparera sina 

produkter så finns det en osäkerhet i att inte veta hur omfattande arbetet kommer att bli. De 

har arbetat med detta genom att begära in bilder på produkten innan arbetet påbörjas för att 

ha en möjlighet att beräkna hur mycket resurser som kommer krävas, men detta gör ändå 

inte att de med säkerhet kommer veta hur omfattande arbetet kommer bli eller exakt skick 

på produkten. Som exempel anges att de kan få en bild av produkten och göra en 

bedömning av vad som kommer behöva göras men att de sedan tar emot produkten och 

inser att arbetet kommer vara långt mer omfattande och mer kostsamt än de förväntat sig 

då skicket på produkten var sämre än bilderna kunde visa. Detta gör att vissa produkter 

som återbrukas har högre kostnader som var svåra att förutse. 

Vidare lyfts problem med kostnaderna för att transportera produkterna som ska restaureras. 

Respondenten berättar att kunderna själva betalar transporten, transportkostnader är därför 

inget som direkt påverkar företagets kostnader. Angående priset för att återtillverka 

produkterna så har företaget valt en prisnivå som innebär att de går jämt upp, de gör alltså 

liten eller ingen vinst på den delen av verksamhet som verkar utifrån en cirkulär 

affärsmodell. Detta tyder på att det är skillnad på lönsamheten mellan den ordinarie delen 

av verksamheten och den delen som är helt cirkulär. 

Företag D tar också upp prisfrågan som uppstår med produkter som tillverkas utifrån 

cirkulära affärsmodeller. De har uppmärksammat att kunder efterfrågar de mest 

miljövänliga produkterna men efter att de får se priset är de inte lika intresserade av att 

produkten ska vara miljövänlig. Respondenten lyfte vikten av att en investering för miljön 

även måste löna sig ekonomiskt på lång sikt eller i alla fall inte ha negativ effekt på 

företagets ekonomi. Respondenten tar som exempel upp att företaget övervägde att göra en 

större investering i sin fabrik som skulle innebära fördelar för miljön. Investeringen skulle 

dessutom löna sig ekonomiskt efter ungefär tio år enligt deras beräkningar. Innan de hade 

gjort investeringen visade det sig dock att det på grund av förändrade omständigheter var 

osäkert hur mycket det faktiskt skulle löna sig och att det till och med kunde innebära att 

de skulle få ökade kostnader utöver själva investeringskostnaden. I och med att 

investeringen skulle ge ökade kostnader på lång sikt valde företaget att inte investera trots 
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att lösningen troligen hade varit bättre för miljön. “Det måste också vara ekonomiskt 

hållbart. Sen behöver det inte vara det direkt, men det behöver gå plus minus noll i alla 

fall”, respondent företag D (2 april 2019). 

Företag E lyfter att det är svårt att få en cirkulär affärsmodell med återtillverkning att gå 

runt ekonomiskt. Deras bransch kräver mycket personal och eftersom det är dyrt med 

personal är personalkostnader ett stort problem för dem. De menar att detta är anledningen 

till att deras verksamhet inte är större än den är idag. Höga personalkostnader utgör en 

begränsning som hindrar företaget från att växa. “Personalkostnaderna är ju det stora 

problemet i återanvändningsbranschen om man nu ska driva det företagsmässigt. Vi skulle 

ju kunna ha en mycket mycket större verksamhet här och sysselsätta mycket folk om vi bara 

kunde få ihop det ekonomiskt”, respondent företag E (5 april 2019). Detta lyfts också som 

en anledning till att det inte finns fler liknande verksamheter och att de verksamheter som 

finns ofta är små. De lyfter även att det är viktigt att priserna för cirkulära produkter går 

upp och att kunderna får respekt för priserna inom återtillverkningsbranschen och att detta 

är en möjlig lösning för att i framtiden kunna göra en sådan här verksamhet mer lönsam. 

Företag F nämner problemet med kannibalisering, det vill säga svårigheten i att dels vilja 

sälja eller hyra ut nya produkter samtidigt som de arbetar för att produkten ska hålla så 

länge som möjligt och återanvändas flera gånger. De menar att lösningen är att ta stora 

marknadsandelar och därmed kunna fortsätta sälja eller hyra ut nya produkter men att det 

är en spännande utmaning att få det att gå ihop. För dem är det en fördel att de verkar inom 

en växande bransch. Företaget lyfter, liksom företag D, problemet med dyra investeringar 

som ett hinder för att fler helt ska kunna ställa om till cirkulär ekonomi. 

Företag G ser att deras kostnader varken påverkas negativt eller positivt av att arbeta med 

en cirkulär affärsmodell. 

Företag H ser ingen negativ ekonomisk påverkan och de beskriver att de kostnader de har 

för att göra om en begagnad produkt ryms inom prissättningen. 

Lagar och miljökrav 

Företag A lyfter att nya regler och miljökrav är en av de största faktorerna till att de började 

arbeta med cirkulär ekonomi. Detta i form av att offentliga aktörer har fått ökade krav på 

sig när det gäller upphandlingar och att de därför tvingas söka sig till företag som arbetar 

med en cirkulär affärsmodell. Detta var en anledning till att företaget startades och de 
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kommer vända sig just till offentliga aktörer. De menar att ett regionalt tryck inom 

branschen att arbeta med miljöfrågan var en anledning till att de påbörjade det här arbetet 

och att de ser att Parisavtalet skapade detta tryck. De menar att reglering som exempelvis 

Agenda 2030 utgör ett tryck på hela branschen de verkar i och att även andra företag har 

börjat arbeta med cirkulär ekonomi på grund av detta. 

Företag B menar också att politiskt tryck att arbeta för miljön har varit en bidragande faktor 

till deras arbete för cirkulär ekonomi och att det är något som tvingat många företag att 

agera. Agenda 2030 tas upp som ett exempel på något som ingen pratade om för bara några 

månader sedan men som nu är något de flesta företag i alla fall har kännedom om. De menar 

även att trycket visar sig i nya regler och krav för att de ska få delta i upphandlingar. 

Respondenten menar att det är mycket viktigt för dem att arbeta mer cirkulärt i och med 

möjligheten att få delta i upphandlingarna är viktigt för att företaget ska kunna fortsätta 

existera. 

Företag C nämner inte att de påverkats till detta arbete på grund av ett tryck från lagar och 

regler. 

Företag D tar också upp att lagstiftning till viss del är en anledning att de arbetar för en 

cirkulär affärsmodell. Som exempel tas EU-lagar och lagstiftning angående 

kemikalieanvändning upp som innebär att de tvingas arbeta miljövänligt inom vissa delar 

av produktionen och att de annars skulle tvingas stänga ner. De menar att förändrade krav 

på offentlig verksamhet får en effekt på dem då de får andra krav på sig för att få delta i en 

upphandling, detta då deras kunder främst finns inom offentlig verksamhet. Miljökraven 

på deras produkter har blivit mycket höga, exempelvis så finns det krav på att produkterna 

ska uppfylla olika miljöcertifieringar. “När det gäller upphandlingen så blir det ju mer och 

mer krav, så tröskeln för att komma in i en upphandling blir ju högre och högre“, 

respondent företag D (2 april 2019). Företaget upplever även att lagstiftningen ibland 

begränsar deras arbete med cirkulär ekonomi. Exempelvis så innebar nya tullregler att de 

inte kunde återanvända förpackningar längre och de tvingades därför försöka hitta nya 

lösningar för hur använda förpackningar skulle kunna återanvändas. 

Företag E menar att det som låg till grund för idén att börja arbeta med cirkulär ekonomi 

är exempelvis Agenda 21 och att de då såg en möjlighet att få arbeta med återanvändning. 

De upplever dock att det finns lagstiftning som utgör ett hinder för att kunna arbeta med 

cirkulär ekonomi. Detta på grund av begränsning i lagstiftning som gör det svårt att få 
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tillgång till de produkter som de återbrukar. De har även upplevt ett motstånd från politiker 

i en kommun i form av en ovillighet att arbeta för att underlätta för verksamheter som 

arbetar med en cirkulär affärsmodell i form av att återbruka. Respondenten menar att det 

beror på en rädsla från kommunens sida att återbruk i framtiden skulle kunna konkurrera 

ut den linjära konsumtionen. 

Företag F upplever också att ökade miljökrav i offentlig verksamhet får en påverkan på 

deras företag då det är inom offentlig verksamhet de har sina kunder. Kraven på dem för 

att få vara med i offentliga upphandlingar är hårda och att de ökar varje år. Detta är en del 

av anledningen till att de arbetar med cirkulär ekonomi. 

Företag G upplever inte att lagstiftning har varit en bidragande orsak till deras arbete för 

en cirkulär ekonomi. 

Företag H upplever liksom företag A, B, D och F att upphandlingar mellan kommun, 

offentlig verksamhet och företag sätter allt större krav och att det får fler företag att börja 

arbeta för en bättre miljö. 

4.2.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet 

Företag A ser att det är viktigt att jobba med den här typen av frågor för att bibehålla värdet 

i sitt varumärke och menar att allt fler andra företag inser vikten av det. 

Företag B menar att det finns en stolthet i att arbeta med cirkulär ekonomi och att det känns 

bra när de får beröm och uppskattning. Att kunna känna stolthet lyfts som en av de allra 

roligaste sakerna med att arbeta med cirkulär ekonomi. “Man kan ju i alla fall med gott 

samvete säga att vi anstränger oss”, respondent företag B (25 mars 2019). Vidare menar 

respondenten att företaget i framtiden kan gynnas av att förmedla att de gör ett bra arbete 

med cirkulär ekonomi.   

Företag C beskriver att trots att arbetet inte genererar mer intäkter så är det ändå viktigt att 

visa upp att de erbjuder dessa tjänster och produkter och att det är speciellt viktigt inför 

framtiden att visa att företaget är delaktiga i detta och vill främja en cirkulär ekonomi. 

Företag D, E, F och H nämner inget som kan kopplas till att de arbetar med cirkulär 

ekonomi på grund av att skapa legitimitet. 

Företag G menar att ett arbete för cirkulär ekonomi är positivt då det kan ge företaget ett 

gott rykte. 
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4.2.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder   

Företag A grundades specifikt av den anledningen att en kommun efterfrågade företag som 

arbetar med cirkulär ekonomi. Företaget ser även att kunder efterfrågar tjänster som gör att 

de kan behålla produkterna de köpt ännu längre. Kunderna vill inte slänga produkter som 

fungerar utan de vill hellre få hjälp med att göra om dem. 

Företag B som delvis arbetar med cirkulär ekonomi i sin verksamhet beskriver att de 

började arbeta mer på det sättet då efterfrågan blev tydlig, dels från kunderna men även 

från hela marknaden. 

Företag C anser också att efterfrågan ökar men är lite mer försiktig i sin beskrivning, de 

anser att efterfrågan inte är jättestor men att den finns. 

Företag D anser att kunderna har högt förtroende för företaget då de har sin tillverkning i 

Sverige som har högre krav på kemikalieanvändning än konkurrenter i Asien. De ser att en 

del kunder ser ett mervärde i produkten om den är mer hållbar. 

För företag E som alltid arbetat på ett sätt som går i linje med en cirkulär ekonomi är det 

tydligt att efterfrågan ökar och att nya kundgrupper de inte tidigare vänt sig mot börjar 

intressera sig för deras företag. 

Företag F menar att det finns en efterfrågan efter cirkulära produkter men även att det finns 

en efterfrågan av deras expertis inom cirkulär ekonomi då de kommit relativt långt i sitt 

arbete för en cirkulär affärsmodell. De menar att efterfrågan har ökat allt mer och att det är 

ett allmänt stort intresse för hållbar utveckling just nu, detta är en trend som de ser kommer 

hålla i sig även i framtiden. 

Företag G anser att hela branschen håller på att ställa om att arbeta mer för miljön och att 

det skapar möjligheter för dem att arbeta utifrån en cirkulär affärsmodell. De menar även 

att det är deras kunder som har inspirerat dem till att arbeta på detta sätt och att de alltid 

anpassar sig efter efterfrågan från sina kunder. 

Företag H har jobbat utifrån en affärsmodell som idag ses som en cirkulär affärsmodell 

sedan de grundades för cirka 25 år sedan. De anser att efterfrågan från intressenter ökar allt 

mer men även att orsaken till efterfrågan har förändrats. Tidigare såg de att deras kunder 

kom till dem för att återbrukade produkter oftast var billigare än nya produkter, så det var 

främst av ekonomiska skäl kunderna efterfrågade denna typ av produkter. Idag är det 
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främsta skälet till att kunderna vill köpa denna typ av produkter att de ser att det är bra för 

miljön. De ser att kunder är mer villiga att betala för dessa produkter. 

4.2.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön 

Företag A menar att den största fördelen med att arbeta med cirkulär ekonomi är att om 

arbetet lyckas så kommer vi få bättre ekosystem och ett bättre beteende där vi tar hand om 

våra resurser och om varandra. Respondenten uttrycker ett personligt intresse för 

miljöfrågor och vill genom att arbeta med cirkulär ekonomi förändra synen på miljöfrågor 

så att arbete för miljön ska ge energi istället för att ta energi. 

Företag B anser att det är viktigt för samhället att vi anstränger oss, att det är viktigt att 

förbättra situationen vi befinner oss i inför framtiden. Respondenten berättar att det alltid 

har funnits ett personligt intresse för miljöfrågor och att de alltid arbetat med det. Vidare 

pratar respondenten om att det är spännande att försöka komma på lösningar som är bra för 

miljön och att det vore kul att i framtiden kunna räkna ut företagets miljövinst i exempelvis 

koldioxidutsläpp. 

Företag C lyfter problematiken med slit-och-släng-kulturen och betydelsen av att få 

kunskap kring hur viktigt det är att producera hållbara kvalitativa produkter. “Vi bidrar ju 

inte till något slit och släng, vilket i sin tur är bra för miljön”, respondent företag C (2 april 

2019). 

Företag D är också ett av företagen som beskriver att det är både viktigt och roligt att arbeta 

med nya lösningar som ger positiv effekt för miljön. De ser att de minskar sin 

klimatpåverkan på flera olika sätt, bland annat att de har minskat sin materialanvändning, 

exempelvis så har de halverat sin plastförbrukning i sin förpackning av produkterna. De 

har även lyckats minska sin energianvändning med 20 procent under de senaste fem åren. 

Respondenten lyfter att företagets ägare är mycket måna om att arbeta för hållbarhet. 

Företag E tror att de diskussioner som sker nu angående klimatet gör att flera kommer börja 

arbeta på detta sätt och att det känns hoppfullt för dem då de alltid velat jobba med att ta 

tillvara på produkter som annars slängs. Respondenten för företag E beskriver hur detta 

alltid har varit en passion från ung ålder. 

Företag F menar att även om frågan om hållbar utveckling ökar så har det hela tiden varit 

en naturlig del av deras verksamhet då hela deras affärsmodell från början har byggt på ett 

cirkulärt tankesätt även om det är på senare tid cirkulär ekonomi etablerats som begrepp. 



38 

 

Deras arbete med cirkulär ekonomi har tydligt miljöfokus och de ser många fördelar för 

miljön med deras arbete. De anser att en av de största fördelarna med att arbeta för en 

cirkulär ekonomi är att det är viktigt inför framtiden med tanke på klimatet och att cirkulär 

ekonomi har många miljöfördelar. Till exempel minskad användning av råmaterial då även 

en slutprodukt anses ha värde efter användning. De menar att det finns stora miljövinster i 

att deras produkter håller länge och ingår i ett cirkulärt system. De är även måna om att 

vara med och driva utvecklingen inom cirkulär ekonomi och hållbarhet framåt, exempelvis 

genom att vara med och påverka vilka krav som bör ställas vid en upphandling. 

Företag G menar att en anledning till att de arbetar med cirkulär ekonomi är ett personligt 

miljöintresse. De ser att deras arbete bidrar till miljön genom att mindre produkter blir 

kasserade tack vare att kunder nyttjar deras tjänster. 

Företag H beskriver tydligt att det är för miljön som de väljer att ha en cirkulär 

affärsmodell. De anser att producera nya produkter är dåligt för miljön och de vill genom 

deras affärsidé göra en insats för miljön. De hoppas kunna förändra andras syn på produkter 

som de flesta vanligtvis slänger och att flera istället ska se ett värde i det de slänger. De 

uttrycker att det är slit-och-släng mentaliteten de vill förändra. 

4.3 Sammanfattning av empiri  

Företag D, F och H är de företag som tydligt ser en positiv ekonomisk påverkan i att arbeta 

med en cirkulär affärsmodell. Fördelar som lyfts är att de kan arbeta mer effektivt och 

därmed producera och sälja mer, att råmaterial inte behöver köpas in i samma utsträckning 

eller att de kan konkurrera med låga priser på grund av sina låga kostnader.  

Företag B, C och E är de som lyfter tydliga ekonomiska nackdelar. Detta i form av högre 

kostnader på grund av att cirkulära produkter kräver dyrare lösningar, högre 

personalkostnader och transportkostnader, samt att kostnaderna kan vara svåra att förutse 

och därmed bli högre än förväntat.  

Företag A, B, D, E, F och H lyfter samtliga lagar eller miljökrav i någon form. Agenda 

2030, Agenda 21, lagstiftning och hårda krav i upphandlingar är något som tas upp av 

företagen i intervjuerna. Främst lyfts det att kraven på att få vara med i upphandlingar blir 

allt högre, vilket har fungerat som en drivkraft till att arbeta med cirkulär ekonomi.  

Företag B, C och G lyfter drivkrafter som kan kopplas samman med legitimitet. Detta är 

saker som att arbete med cirkulär ekonomi kan ge företaget bra rykte, att det är roligt när 
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arbetet uppmärksammas av andra och att det är viktigt att visa att de arbetar på det här sättet 

redan nu.  

Företag A, B, C, E och F lyfter att kunder haft en påverkan på att företaget arbetar med 

cirkulär ekonomi. Argument som tas upp är att kunderna inspirerat till arbetet, att det finns 

en efterfrågan på cirkulära produkter och att efterfrågan ökar.   

Samtliga företag diskuterar miljön och miljöfördelarna det för med sig att arbeta med 

cirkulär ekonomi. Ett personligt miljöintresse är framträdande som en anledning till att 

företag arbetar på det här sättet.  
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5 Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av varje kategori var för sig. Den insamlade empirin 

jämförs och diskuteras i relation till teorierna som studien utgår från samt tidigare 

forskning som presenterats ovan. 

5.1 Cirkulär affärsmodell på grund av intäkter och kostnader, lagar och 

miljökrav 

Positiv påverkan på intäkter och kostnader 

I denna studie var det tre av företagen som kunde se en direkt koppling mellan en cirkulär 

affärsmodell och direkt positiv ekonomisk påverkan. Ett av företagen menade att deras 

cirkulära affärsmodell med återbruk gjorde att de hade låga kostnader, vilket innebar en 

konkurrensfördel för dem då de därmed kunde sätta låga priser på produkterna. Detta visas 

även i studien av Heese et al. (2005) som kom fram till att en cirkulär affärsmodell innebar 

lägre kostnader för företaget vilket gjorde att de kunde konkurrera med ett lägre pris. En 

cirkulär affärsmodell var därför mer lönsam än en traditionell i det fallet. Likheterna mellan 

studien av Heese et al. (2005) och denna är att båda företagen arbetade med återtillverkning 

och restaurering, de hade därmed liknande verksamheter. Skillnaden är att Heese et al. 

(2005) undersökte företag i USA och denna studie undersöker svenska företag. Denna 

studie visar alltså att företag även i Sverige kan skapa konkurrensfördelar i form av lägre 

priser tack vare en cirkulär affärsmodell. 

Enligt tidigare forskning tycks positiv påverkan på företagets intäkter och kostnader vara 

en tydlig drivkraft till att företag ställer om till en cirkulär affärsmodell, främst möjlighet 

till att minska sina kostnader (Agyemang et al., 2019; Noci & Verganti, 1999; Geng et al., 

2007). Ibland framträder det till och med som den största drivkraften (Agyemang et al., 

2019) och kan alltså visa på en styrning utifrån ett aktieägarperspektiv. Detta perspektiv 

förklaras utifrån aktieägarteorin som handlar om att styrningen sker utifrån en vilja att 

skapa värde för företagets ägare. Resultatet av denna studie skiljer sig därför till viss del 

från tidigare forskning. En relativt liten andel av de undersökta företagen såg alltså en 

positiv påverkan på intäkter och kostnader i dagsläget och att detta var en anledning till att 

arbeta med cirkulär ekonomi. Detta tyder på att majoriteten av företagen som deltagit i 

studien inte har valt att arbeta med cirkulära affärsmodeller på grund av direkta ekonomiska 

fördelar och att det därmed inte är extern reglering i form av direkta belöningar som 
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motiverat val av styrning. Med anledning av detta kan inte valet av styrning till en cirkulär 

ekonomi förklaras utifrån aktieägarteorin i samma utsträckning som i tidigare forskningen.  

Negativ påverkan på intäkter och kostnader 

Lika många företag som såg en positiv ekonomisk påverkan såg en negativ ekonomisk 

påverkan. Företagen som såg en negativ ekonomisk påverkan uttryckte det inte som ett 

hinder för att jobba med cirkulär ekonomi utan endast som ett hinder för vissa av företagen 

att ha möjlighet att arbeta med cirkulär ekonomi i en större skala än vad de gör idag. Detta 

betyder att det finns annat som motiverar företagen än extern reglering i form av positiv 

påverkan på intäkter och kostnader. Detta tyder även på att aktieägarperspektivet inte är 

framträdande i styrningen för de företag som deltagit i studien. Detta då aktieägarteorin 

talar för att styrning sker för att maximera värde för ägare och att maximera ekonomisk 

vinst. Företagen i studien såg tvärtom en negativ påverkan på ekonomin utan att det ansågs 

vara ett hinder för att arbeta med cirkulär ekonomi. Det talar för att dessa företag har ett 

annat perspektiv i sin styrning.  

De negativa ekonomiska effekterna som har lyfts av företagen är exempelvis att det är 

personalkrävande att arbeta utifrån en cirkulär affärsmodell och att det är en stor 

kostnadspost för företagen. Att det även är svårt att beräkna och förutse alla kostnader som 

uppstår för de produkter som ingår i den cirkulära affärsmodellen beskrivs av ett av 

företagen. Detta är något som stöttas av resultaten i studien av Besch (2005), där lyfts 

företags oro för att inte kunna beräkna och förutse alla kostnader. Det beskrivs i studien att 

de saknar kunskap och erfarenhet för att kunna bedöma de risker som finns och att detta är 

ett problem särskilt för små företag. Det företag som deltagit i denna studie och som lyfte 

detta problem var dels ett litet företag och dels så arbetar de båda med återbruk på samma 

sätt. Likheterna mellan företaget i denna studie och de i studien av Besch (2005) kan 

förklara de liknande resultaten. Vidare lyfter studien av Besch (2005) problem med 

kostnaden som uppstår för de ökade transporterna vid ett sådant här arbetssätt. Denna 

problematik lyfts även av företaget i denna studie, företaget valde då att låta kunderna stå 

för transporterna varför detta inte fick en direkt påverkan på företagets kostnader. 

Ett av företagen diskuterar problematiken kring minskad försäljning då syftet med 

produkterna i en cirkulär ekonomi är att de ska hålla så länge som möjligt och användas 

flera gånger. Guiltinan (2009) beskriver också detta problem där företag som inte stödjer 

en cirkulär ekonomi medvetet undviker material som gör att deras produkter håller längre 
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för att de vill ha kunder som återvänder ofta till deras företag. Det är istället viktigt för 

företag som designar produkter som ska hålla länge att se till andra sätt att fortsättningsvis 

ha tät kontakt med sina kunder i form av att erbjuda andra typer av tjänster ihop med 

produkterna. Företaget i denna studie ser alltså denna problematik, men att en lösning i 

deras fall är att ta flera marknadsandelar. 

Till skillnad från företaget som beskrivits tidigare, som genom lägre kostnader kunnat sätta 

billigare priser på sina produkter och därmed skapa konkurrensfördel, har andra företag i 

studien beskrivit problem med prissättning på produkterna. Studien av Jakowczyk et al. 

(2017) visar att återanvända produkter överlag säljs för ett lägre pris än nyproducerade 

produkter och studierna av Michaud och Llerena (2011) och Souza (2013) beskriver hur 

kunder är mindre villiga att betala för denna typ av produkter om företagen inte lyckas med 

sin information beskriva produktens kvalité och minskad miljöpåverkan. I studien av 

Jakowczyk et al. (2017) undersöktes företag inom vissa europeiska länder, dock ingick inte 

Sverige, som arbetade med återtillverkning. I studien av Souza undersöks företag inom 

både Europa och USA. Två av företagen i denna studie bekräftar att detta kan upplevas 

som ett problem även för svenska företag. Attityden kring återbrukade produkters värde 

som lyfts som ett problem i en del europeiska länder och USA återfinns alltså även i 

Sverige. Detta kan vara försvårande för företag som vill arbeta med cirkulär ekonomi om 

de dels upplever ökade kostnader och dels svårigheter med att prissätta produkterna. 

Tre av företagen i studien upplevde alltså en positiv ekonomisk effekt av att arbeta med en 

cirkulär affärsmodell och tre andra företag i studien upplevde en negativ ekonomisk effekt. 

De resterande två företagen upplevde därmed varken positivt eller negativ ekonomisk 

effekt. En positiv effekt på företags intäkter och kostnader verkar därför överlag inte varit 

en framträdande drivkraft som motiverat företagen till att styra till en cirkulär affärsmodell.  

Lagar och miljökrav 

Däremot är en framträdande drivkraft till varför företagen i denna studie väljer att 

implementera cirkulär ekonomi ökade miljökrav och lagstiftning. Detta visas även i 

tidigare forskning men det är där inte en lika framträdande drivkraft (Mont et al., 2017; 

Noci & Verganti, 1999). Fyra av företagen beskriver att de måste börja arbeta utifrån 

affärsmodeller med större miljöfokus för att ha möjlighet att vara med i de upphandlingar 

som är viktiga för dem. Ett av företagen menar till och med att det är viktigt för företagets 

överlevnad att leva upp till de krav som ställs. Flera av företagen uttrycker också att de 
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anser att effekten i form av att allt fler företag börjar arbeta med cirkulär ekonomi beror på 

riktlinjer som har satts av både FN och EU. Även svensk lagstiftning har visat sig ha 

påverkan på företagen. Ett företag menar att de skulle få avsluta sin verksamhet om de inte 

höll sig till Sveriges hårdare miljölagstiftning och att de därför måste arbeta med 

miljöfrågor. Ett av företagen ser att viss lagstiftning hindrar utvecklingen för cirkulär 

ekonomi vilket bekräftas av en annan tidigare studie som beskriver att en stor del av 

lagstiftning i Sverige uppmuntrar återvinning och avfallshantering snarare än återbruk och 

återtillverkning (Mont et al., 2017). Respondenten menade även att ett motstånd hos 

kommunen som hindrade dem i deras arbete berodde på en rädsla för kannibalisering, alltså 

att återbruk skulle slå ut den linjära produktionen. 

I denna studie har direkt påverkan på intäkter och kostnader samt lagar och miljökrav 

beskrivits som extern reglering. Sammantaget visar intervjuerna att det finns ett externt 

tryck i form av lagkrav eller miljökrav som påverkar företagen till att arbeta med cirkulär 

ekonomi och sett till självbestämmandeteorin är detta en mindre beständig form av 

motivation. Skulle lagarna förändras eller om andra krav skulle införas finns det en risk att 

företagen därmed slutar arbeta på det här sättet. Att motiveras till att arbeta med något på 

grund av extern reglering innebär även en risk att arbetet inte utförs på bästa möjliga sätt 

enligt självbestämmandeteorin.  

5.2 Cirkulär affärsmodell på grund av legitimitet 

Det finns tidigare forskning som visar att en anledning till att en del företag väljer att arbeta 

med hållbarhetsfrågor är för att förhindra att deras legitimitet kan komma att ifrågasättas i 

framtiden, detta genom att redan nu skapa ett gott rykte och en bra bild av företaget 

(Arvidsson, 2010; van Staden & Hooks, 2007; Del Río et al., 2016). Detta återfinns till viss 

del i intervjuerna men förhållandevis lite. Några resonemang som förts är att cirkulär 

ekonomi kan hjälpa företag bibehålla värdet i sitt varumärke, att det är viktigt att visa upp 

detta arbete samt att det kan ge företaget gott rykte. Detta återfinns i den tidigare 

forskningen som visat att just gott rykte är en anledning till att företag arbetar med 

hållbarhetsfrågor (Del Río et al., 2016). Däremot uttrycker Del Río et al. (2016) att det 

främst sker genom mindre investeringar som dessutom lönar sig ekonomiskt. Det är inte 

helt tydligt att detta gäller även för företagen i denna studie. Detta då ett av dem har en 

verksamhet som helt verkar utifrån en cirkulär ekonomi, det rör sig alltså inte om en mindre 

investering. Ett annat företag gör ingen vinst på den delen av verksamheten som arbetar 
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utifrån en cirkulär affärsmodell, varför det inte kan bero på kortsiktig ekonomisk 

avkastning. 

Några företag ser alltså att arbetet med en cirkulär affärsmodell är viktigt i dagsläget för att 

inför framtiden skapa en bra bild av företaget och gott rykte. Detta är drivkrafter som även 

Ormazabal et al., (2018) lyfter i sin studie, de visade att företag främst såg cirkulär ekonomi 

som ett sätt att öka sin prestige och att de genom detta kan undvika att det skapas en negativ 

bild av företaget. Även om detta återfinns hos en del av företagen i denna studie så lyfts 

det inte som primära anledningar till att arbeta med cirkulär ekonomi. I denna studie tycks 

därför inte denna drivkraft vara något som motiverat att företagen styrts från en linjär 

affärsmodell till en cirkulär affärsmodell. Skillnaden mellan studiernas resultat kan bero på 

att Ormazabal et al. (2018) undersökt både företag som arbetar med cirkulär ekonomi men 

även de som inte gör det, medan denna studie endast undersökt företag som arbetar med 

cirkulär ekonomi. 

En av intervjuerna i denna studie visade att en drivkraft för att styra till en cirkulär ekonomi 

är på grund av en vilja att känna stolthet över företagets arbete. Denna drivkraft har inte 

identifierats i tidigare forskning. Respondenten känner stolthet när företagets arbete med 

cirkulär ekonomi uppmärksammas av andra företag och upplever att detta är en stor fördel 

med att arbeta för en cirkulär ekonomi. I denna studie beskrivs arbete med cirkulär ekonomi 

på grund av proaktivt arbete för legitimitet att passa in på introjekterad reglering inom 

självbestämmandeteorin. Detta skulle innebära att motivationen inte är så beständig över 

tid, dock är det inte framträdande att denna drivkraft är vad som motiverat de företag som 

deltagit i studien till att anta en cirkulär affärsmodell. 

5.3 Cirkulär affärsmodell på grund av efterfrågan från kunder   

Att arbeta med en cirkulär affärsmodell på grund av en existerande efterfrågan från kunder 

är något som fem av företagen pratar mycket om under intervjuerna. Företagen beskriver 

dels efterfrågan från sina kunder, men flera av dem pratar även om marknaden i stort. Alla 

företag upplever att intresset för företag som arbetar med en cirkulär affärsmodell ökar, 

vilket även beskrivs av Vargas-Sánchez (2018) och Firnkorn och Müller (2012).  

Efterfrågan från kunder är alltså en framträdande orsak till att de företag som intervjuats i 

denna studie väljer att arbeta utifrån en cirkulär affärsmodell. Företagen som uttryckte detta 

tror även att efterfrågan kommer fortsätta öka. Ett av företagen uppger specifik att det var 

en ökad efterfrågan på produkterna som fick dem att starta företaget, ett annat företag 
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menar att det var kundernas intresse och efterfrågan på miljövänliga alternativ som fick 

dem att börja arbeta på det här sättet och att de anpassar sig efter kundernas önskemål. Ett 

företag beskrev hur arbetet med en cirkulär affärsmodell nu började locka nya kundgrupper 

i och med att efterfrågan ökat. Att kundernas efterfrågan kan påverka beslutet att arbeta 

med cirkulär ekonomi bekräftas av Agyemang et al. (2019) som även i sin studie visar att 

en cirkulär affärsmodell bidrar till att företag dels kunde behålla gamla kunder men även 

attrahera nya. 

Kunders efterfrågan som drivkraft kan dels förklaras av aktieägarteorin och dels av 

intressentteorin. En ökad efterfrågan från företagens kunder på en viss typ av produkter 

kan innebära att arbetet sker för att få högre intäkter i framtiden, detta genom att behålla 

kunder eller attrahera nya. Detta kan tyda på ett aktieägarperspektiv. Det kan också ses som 

en vilja att anpassa sig efter kunderna för att tillgodose och svara på deras efterfrågan för 

att tillmötesgå en viktig intressent. Detta tyder på ett intressentperspektiv, då företagets 

kunder är med och påverkar hur företagets verksamhet ska utformas.  

Att arbeta med en cirkulär affärsmodell på grund av kundernas önskemål tyder på att 

arbetet grundar sig i identifierad reglering, alltså att företaget har insett det underliggande 

värdet i arbetet även om det är värdet av handlingen som lockar i slutändan, det vill säga 

möjlighet till fler kunder. Enligt teorin är denna typ av motivation mer ihållande över tid 

och resulterar i mer engagemang och bättre prestation. Att arbeta med cirkulär ekonomi på 

grund av efterfrågan från kunder bör därför innebära att företagen gör en mer övergripande 

förändring av sin affärsmodell och att förändringen inte kommer vara kortvarig. 

5.4 Cirkulär affärsmodell på grund av miljön 

Samtliga företag ser att arbete med cirkulär ekonomi innebär fördelar för miljön. Det 

varierar dock i vilken utsträckning miljön har legat till grund för beslutet att arbeta med 

cirkulära affärsmodeller. I sex av företagen tycks det vara ett personligt intresse för miljön 

som ligger bakom styrningen mot en cirkulär affärsmodell. Två företag pratar om 

miljövinster vilket antyder att de ser minskad påverkan på miljön som en typ av vinst och 

att vinst inte enbart behöver vara i form av ekonomisk vinst. Detta tyder på ett 

intressentperspektiv i styrningen eftersom ett intressentperspektiv innebär att värde skapas 

för andra intressenter än ägare. En intressent för ett företag kan vara exempelvis miljön och 

fokus är då inte på ekonomisk vinstmaximering.  
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Hemingway och Maclagan (2004) studie visar liknande resultat, det vill säga att företags 

arbete för miljön kan bero på företagsledningens personliga värderingar och att detta visas 

i företagets styrning. De beskriver att företag som arbetar för en hållbar utveckling kan 

motiveras av ett intresse för miljön istället för att se det som en strategi för att förbättra sitt 

finansiella resultat. 

Andra studier har visat att företag främst ser en cirkulär affärsmodell som ett sätt att arbeta 

för en bättre miljö (Ormazabal et al., 2018). De flesta studier som gjorts som undersöker 

företags drivkrafter till en cirkulär affärsmodell visar dock att det är annat som främst driver 

företag till omställningen, exempelvis kostnadsbesparing (Agyemang et al., 2019; Noci & 

Verganti, 1999; Heese et al., 2005; Geng et al., 2007). Denna studies resultat skiljer sig 

därför något från tidigare forskning, då många av de deltagande företagen visar på att ett 

intresse av att arbeta för miljön ligger bakom arbetet, snarare än kortsiktiga ekonomiska 

fördelar. I denna studie kopplas denna typ av drivkraft ihop med integrerad reglering i 

självbestämmandeteorin. Hur verksamheten styrs speglar de värderingar som finns i 

företaget och det är tydligt att ett intresse för miljön och en känsla av att det är viktigt att 

arbeta på detta sätt idag bidrar till att företagen väljer en cirkulär affärsmodell. Företagen 

visar att detta är en av de starkaste drivkrafterna till att arbeta för en cirkulär ekonomi och 

enligt teorin så kommer arbete som motiveras utifrån integrerad reglering leda till 

maximerad prestation och engagemang. Detta bör innebära att arbetet med cirkulär 

ekonomi för dessa företag inte är tillfälligt och att en omställning till en cirkulär 

affärsmodell kommer vara övergripande i hela verksamheten. 

5.5 Sammanfattning av analys 

Resultatet från intervjuerna visar att det är få företag som ser att arbete för en cirkulär 

ekonomi ger en väsentlig påverkan på företagets intäkter och kostnader i dagsläget, men 

många lyfter tryck från lagstiftning och miljökrav som skäl till att arbeta med cirkulär 

ekonomi. Detta visar att företag motiveras utifrån extern reglering men endast i form av 

lagar och miljökrav och inte i form av ekonomiska fördelar. 

I tidigare forskning är det mer tydligt att företag ser minskade kostnader och ökade intäkter 

i en omställning och att det är därför företag väljer att anta en cirkulär affärsmodell 

(Agyemang et al., 2019; Noci & Verganti, 1999; Geng et al., 2007) men det framkommer 

samtidigt att många ser samma kostnader som företagen nämner i denna studie (Besch, 

2005; Kirchherr et al., 2018; Ormazabal et al., 2018; Guiltinan, 2009; Koenigsberg et al., 
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2011). Däremot har synen på hur miljökrav och lagstiftning påverkat beslutet om att arbeta 

med cirkulär affärsmodell inte varit lika framträdande i tidigare forskning. Dessa studier 

har dock undersökt företag som verkar i länder som Spanien, Pakistan och Kina där 

lagstiftningen skiljer sig åt mot Sverige, vilket skulle kunna förklara skillnaderna i 

studiernas resultat. 

Ett annat resonemang som kan föras utifrån det resultat som framkommit i denna studie är 

att de företag som ser en direkt negativ påverkan på sina intäkter och kostnader av att arbeta 

utifrån en cirkulär affärsmodell även ser hur detta förbättrar deras legitimitet samt att de 

arbetar med det på grund av en ökad efterfrågan från kunder. De företag som däremot ser 

positiva ekonomiska konsekvenser visar inte lika tydlig koppling till detta. Detta tyder på 

att företagen ser ekonomiska fördelar ur ett långsiktigt eller ett kortsiktigt perspektiv. Att 

få förbättrad legitimitet samt fler kunder resulterar troligtvis i ökade intäkter ur ett 

långsiktigt perspektiv medan att i dagsläget se hur kostnaderna minskar på grund av en 

annan affärsmodell är ett mer kortsiktigt perspektiv. 

Fokus på miljö har varit framträdande i studien, alla företag nämner det och många lyfter 

det som en bidragande faktor till att företaget arbetar med cirkulär ekonomi. Resultatet 

visar att ett personligt engagemang för miljö anses var en stor bidragande faktor till att 

företagen valt att börja arbeta med cirkulär ekonomi. Två av företagen nämner miljövinster, 

vilket tyder på ett intressentperspektiv i styrningen då det visar att värde inte enbart behöver 

vara i form av ökad vinst och därmed mer värde för företagets ägare. 

Något som bör beaktas är dock att företagen som studerats i denna studie samtliga är 

onoterade, medan tidigare forskning sett både till börsnoterade och onoterade företag. 

Vidare är det möjligt att företagens storlek har en påverkan på styrningen och att motivation 

till att anta en cirkulär affärsmodell kan se olika ut beroende på företagets storlek. Det finns 

alltså en möjlighet att större och börsnoterade företag kan ha ett perspektiv på hur värde 

skapas och hur viktigt det är med monetär vinst, medan små företag kan ha ett annat 

perspektiv. Detta kan förklara att denna studies resultat till viss del skiljer sig från tidigare 

forskning gällande vilken drivkraft som påverkar företags motivation till att arbeta med 

cirkulär ekonomi. 

I och med att majoriteten av företagen inte såg att detta arbete bidrog till direkta 

ekonomiska fördelar så är inte aktieägarperspektivet framträdande. Däremot framkom i 

empirin att en efterfrågan från kunder var en bidragande orsak till arbetet, vilket kan tyda 
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på att framtida ekonomisk vinning fungerat som en drivkraft. Detta skulle kunna tala för 

att det är med visst aktieägarperspektiv som företagen styrs. Däremot framkommer även 

ett personligt intresse för att bevara miljön och minska sin negativa klimatpåverkan som 

en framträdande drivkraft som motiverat till arbete med cirkulär ekonomi. Detta talar för 

ett intressentperspektiv i styrningen. Eftersom detta var tydligare i empirin visar resultatet 

att företag som redan nu valt att arbeta med cirkulär ekonomi har ett tydligare 

intressentperspektiv i sin styrning, även om det eventuellt kan urskiljas tendenser till ett 

aktieägarperspektiv.  
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6 Slutsats 

I det sista kapitlet diskuteras studiens resultat och svar ges på studiens frågeställning. 

Studiens bidrag samt dess svagheter belyses. Efter detta följer etiska och samhälleliga 

reflektioner samt förslag till vidare studier inom cirkulär ekonomi.   

6.1 Slutsatser  

Vilka drivkrafter har motiverat svenska företag inom tillverkningsbranschen att 

styra sin verksamhet till en cirkulär ekonomi? 

Studiens syfte är att undersöka vilken påverkan intäkter och kostnader har på företags 

motivation till att ställa om till en cirkulär ekonomi, samt undersöka om det finns andra 

drivkrafter som motiverar företag till att arbeta med en cirkulär affärsmodell. 

Det framkommer i empirin att företagen främst motiveras till att arbeta utifrån en cirkulär 

ekonomi är på grund av att de vill bidra till en bättre miljö. Detta har till stor del visat sig i 

form av ett personligt intresse för miljön, just personligt engagemang har varit 

framträdande i empirin. Ett intresse för att verka för en bättre miljö är alltså något som 

tycks motivera till en styrning mot en cirkulär affärsmodell och individers miljöintresse 

kan alltså vara en bidragande faktor till styrning som gynnar cirkulär ekonomi. Då detta 

har kopplats samman med integrerad reglering visar detta på att arbetet för cirkulär 

ekonomi bör vara ihållande över tiden och något som resulterar i en övergripande 

förändring i hur företaget verkar. 

En annan drivkraft som är nästan lika framträdande som miljön är att företagen arbetar med 

cirkulära affärsmodeller på grund av ett externt tryck från lagar och miljökrav. Det är något 

som lyfts av de flesta deltagande företagen och som kopplas till extern reglering, den 

svagaste formen av yttre motivation enligt självbestämmandeteorin. Detta är ett intressant 

resultat i och med att företag som har miljöengagemang som drivkraft visar på integrerad 

reglering som innebär att motivationen kommer vara långvarig och effektivisera 

prestationen, samtidigt som lagar och miljökrav faller under extern reglering som innebär 

att motivationen snabbt kan förändras eller försvinna helt. Skulle företag arbeta med 

cirkulär ekonomi enbart på grund av att de vill följa lagstiftningen skulle det kunna 

innebära att de gör minsta möjliga för att leva upp till kraven och att arbetet inte skulle 

innebära en övergripande förändring inom företaget. Detta skulle kunna innebära att många 

av fördelarna med cirkulär ekonomi skulle gå förlorade. 
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Studiens resultat visar att direkt påverkan på intäkter och kostnader inte är en framträdande 

drivkraft som motiverat företagen att styra till en cirkulär affärsmodell för de företag som 

deltagit i studien. Framträdande drivkrafter som motiverat är lagar och miljökrav, samt 

personligt intresse att minska sin miljöpåverkan. Detta kopplas samman med extern och 

integrerad reglering, den svagaste och starkaste formen av yttre motivation enligt 

självbestämmandeteorin. Förutom detta visas att kunders och marknadens efterfrågan på 

miljövänliga alternativ är något som i stor utsträckning motiverat företagen att arbeta för 

en cirkulär ekonomi. Detta har kopplats samman med identifierad reglering vilket också är 

en relativt stark form av motivation. 

Det som framkommit i analysen är att kortsiktig positiv påverkan på kostnader och intäkter 

överlag inte tycks vara något som skapar motivation hos företagen. Att en cirkulär 

affärsmodell påverkar den ekonomiska vinsten var inte något som var framträdande i 

intervjuerna. Några företag såg till och med att det hade negativ effekt på deras kostnader, 

även om det i vissa fall endast ansågs vara på kort sikt. Detta visar på att motivation till att 

styra mot en cirkulär affärsmodell inte grundar sig i kortsiktig ekonomisk vinst, vilket i sin 

tur tyder på att aktieägarperspektivet inom ekonomistyrning inte är lika framträdande som 

intressentperspektivet för de företag som deltagit i studien.  

I den tidigare forskning som beskrivits i denna studie har aktieägarperspektivet varit mer 

framträdande (Masi et al., 2018; Agyemang et al., 2019) även om en del av studierna stöttar 

intressentperspektivet (Ormazabal et al., 2018). Inom ekonomistyrning beskrivs det dock 

hur intressentperspektivet blir allt mer framträdande än aktieägarperspektivet i företags 

styrning (Almqvist et al., 2018). Resultatet från denna studie bekräftar det och bekräftar 

även en del tidigare studier men visar även hur företagen skapar sitt värde utifrån 

intressentperspektivet i större utsträckning än vad tidigare studier visat. 

6.2 Studiens bidrag 

Studiens syfte är att studera drivkrafter som motiverat företag till att arbeta med cirkulär 

ekonomi. Vidare ämnar den att bidra med bättre förståelse för vilken påverkan ekonomisk 

lönsamhet har på företags beslut att styra till en cirkulär affärsmodell. Genom detta ämnar 

studien bidra med ett resultat som kan vara av intresse för beslutsfattare som verkar för att 

styra företag till en cirkulär ekonomi.  

Studien har visat att lagstiftning och ökade miljökrav har fungerat som drivkrafter som 

därmed har haft en påverkan på att företag styr om till cirkulära affärsmodeller. Det bidrar 
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med kunskap för beslutsfattare att en möjlig lösning är att införa ny lagstiftning som tvingar 

företag att styra till en cirkulär ekonomi. Dock har detta i studien ansetts vara en svag 

motivation vilket kan innebära att en mer övergripande förändring till att ställa om till 

cirkulär ekonomi kräver andra drivkrafter som motiverar. Där har ett personligt intresse för 

miljön varit en framträdande drivkraft, samt kunders efterfrågan på miljövänliga alternativ. 

En övergripande förändring till cirkulär ekonomi kan alltså vara beroende av företagares 

och kunders personliga värderingar, något som kan vara svårt för beslutsfattare att styra 

över. För att göra en övergång till cirkulär ekonomi möjlig kan alltså ny lagstiftning och 

nya regleringar behövas som en drivkraft för företagen, men för att förändringen ska vara 

övergripande och ihållande kan det krävas en förändring i människors beteende och 

värderingar. 

6.3 Kritik mot studien 

De företag som deltagit i denna studie har alla kommit olika långt i deras arbete med 

cirkulär ekonomi. En del arbetar tydligt utifrån en cirkulär affärsmodell i hela deras 

verksamhet medan några av företagen endast arbetar utifrån detta i en begränsad del av 

deras verksamhet. Denna problematik leder till att jämförelsen mellan företagen begränsas 

och bör beaktas. 

Cirkulär ekonomi är som tidigare diskuterats ett relativt nytt begrepp och några av 

företagen arbetade på samma sätt som innan begreppet fått genomslag men att de först nu 

benämner det som cirkulär ekonomi, medan några av de företag som deltagit i studien 

påbörjade sitt arbete med cirkulär ekonomi först efter att begreppet fått genomslag. Detta 

bidrar också till att resultatet från de olika intervjuerna bör jämföras med försiktighet samt 

att detta försämrar möjligheten att applicera resultatet från denna studie till andra företag 

som inte deltagit i studien. Valet att intervjua dessa företag trots deras olikheter togs för att 

det fanns ett begränsat antal företag som jobbar med cirkulär ekonomi i någon form och 

urvalet fick därmed anpassas utifrån detta.  

Företagen är även olika vad gäller storlek. I studien ingår både väldigt små företag utan 

anställda och stora företag med över hundra anställda. Valet att intervjua dessa trots deras 

varierande storlek grundades på att det fanns få företag som uppfyllde övriga 

urvalskriterier, skulle även en avgränsning gällande storlek göras hade urvalet blivit väldigt 

litet. Liksom med övriga olikheter mellan företagen som nämnts ovan är detta något som 

minskar jämförbarheten och det är en problematik som bör beaktas. 
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6.4 Samhälleliga och etiska reflektioner 

Det är tydligt att stora förändringar kommer behövas göras för att lyckas minska den 

negativa klimat- och miljöpåverkan som människan har skapat under sin utveckling. 

Klimatförändringarna blir allt tydligare och stora mängder avfall hamnar i naturen och 

förstör den biologiska mångfalden. Företag kan påverka denna utveckling och det är viktigt 

att det sker snart. Cirkulär ekonomi ses som ett alternativ till att skapa en utveckling som 

inte belastar miljön på samma sätt som den linjära ekonomin hittills har gjort och genom 

att uppmärksamma ämnet finns en förhoppning om att kunna bidra till omställningen.   

Att förändra företags affärsmodell kräver både att företagen klarar av den praktiska 

förändringen men det krävs även en beteendeförändring. De som fattar beslut inom företag 

behöver ändra på tidigare tankesätt som exempelvis hur de tidigare har sett på värde inom 

ett företag. Denna omställning kommer inte vara möjligt för företag att göra isolerade från 

varandra, nya samarbetsmöjligheter och en marknad som även har en vilja att styra mot 

detta kommer vara nödvändigt om förändringen ska lyckas. 

Studien vill ge kunskap om vad som driver de företag som redan påbörjat förändringen och 

vad det är som gör att de ser att arbete med cirkulära affärsmodeller är möjligt. En styrning 

till cirkulär ekonomi kan ge effekt för hela samhället, det kan komma att påverka 

konsumtionsbeteendet och även förändra den kunskap företag söker från arbetsmarknaden. 

6.5 Förslag till vidare studier 

Det skulle i vidare studier vara intressant att jämföra stora företags motivation med små 

och/eller medelstora företags motivation, alternativt börsnoterade företag med onoterade 

företag, till att ställa om från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi. Som tidigare nämnt 

i studien är det flera av de största bolagen i Sverige som skriver om cirkulär ekonomi i sina 

års- och hållbarhetsrapporter. Det vore intressant att få mer resultat kring om företags 

omsättning, antalet anställda, eller huruvida det är noterat eller onoterat, påverkar företags 

motivation till att arbeta för en cirkulär ekonomi. 

Ett ytterligare förslag på vidare studier inom cirkulär ekonomi är att studera ett eller flera 

företag som idag påbörjar arbetet med att anta en cirkulär affärsmodell. Att följa dessa 

företag och se hur främst deras ekonomiska rapporter påverkas vore intressant för att dels 

möjligtvis få fram några goda exempel andra företag kan följa och dels belysa de 

svårigheter som företagen möter för att få möjlighet att finna lösningar på dem.  
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Under insamling av empiri var lagar och ökade miljökrav väldigt framträdande som 

drivkrafter till att företagen arbetar med cirkulär ekonomi. Detta återfanns i tidigare 

forskning men har inte varit framträdande, varför det inte var förväntat att det skulle vara 

ett så tydligt återkommande tema i empirin. Att dessa faktorer påverkar företagen till att 

förändra sin affärsmodell skulle kunna förklaras med hjälp av institutionell teori. Ett förslag 

till framtida studier är därför att undersöka hur lagar eller miljökrav kan påverka företag 

till att styra till en cirkulär affärsmodell eller annan typ av miljöarbete och undersöka detta 

utifrån institutionell teori. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

1. Skulle ni kunna beskriva den del av er verksamhet som ni anser bidrar till en 

cirkulär ekonomi? 

2. Hur länge har ni arbetat med detta? 

3. Vad är din arbetsroll i företaget? 

4. Vad fick er att börja arbeta med cirkulär ekonomi? 

a. Kan du ge exempel på tankegångar eller händelser som fick er att börja? 

b. Hade ni innan ni började med detta gjort några kalkyler, budgetar eller 

beräkningar för detta arbete? 

c. (Om ja) Vad visade dem? 

5. Hur påverkas era kostnader av att arbeta med cirkulär ekonomi? 

a. Fick ni ökade eller minskade kostnader? 

b. Kan du ge exempel på vilka kostnader som påverkats? 

6. Hur påverkas era intäkter av att arbeta med cirkulär ekonomi? 

a. Kan du ge exempel på vad som gjort att intäkterna 

ökat/minskat/oförändrade? 

7. (Om företag fått förändrade intäkter och kostnader) Var dessa förändringar på era 

intäkter och kostnader något som påverkat ert val att arbeta med cirkulär ekonomi 

eller är det något som ni sett i efterhand? 

8. Anser ni att era konkurrenter jobbar med cirkulär ekonomi? 

a. Hur har detta påverkat ert val? Kan du ge exempel på hur det har påverkat? 

b. Anser du att ert arbete ger er konkurrensfördelar? På vilket sätt? 

9. Anser ni att det finns externt tryck på er bransch att arbeta för miljön? 

a. (Om ja) Har detta påverkat ert val att arbeta med detta? 

10. Anser ni att era intressenter har påverkat ert valt att arbeta med cirkulär ekonomi? 

a. Vilka intressenter? Kan du ge exempel på hur de har påverkat ert val? 

b. Har ni aktivt frågat era intressenter om deras åsikter eller har det kommit 

spontant från intressenterna själva? 

11. På vilka sätt ser ni att den här omställningen bidrar till miljön? 

a. Var detta något som bidrog till att ni började arbeta med cirkulär ekonomi? 

12. Anser ni att den cirkulära delen av er verksamhet är mer eller mindre lönsam än 

ordinarie verksamhet?   
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13. Tror du att det skulle vara möjligt för ert företag att ställa om till en cirkulär 

ekonomi helt och hållet i framtiden? Varför eller varför inte? 

14. Vad skulle du säga är den största fördelen med att arbeta med cirkulär ekonomi? 
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Bilaga 2 – Individuella reflektioner 

Josefine Saulo 

Ämnet cirkulär ekonomi dök upp redan under kursen Corporate Social Responsibility som 

vi läste under höstterminen 2018. Då skrev vi ett arbete som handlade om cirkulär ekonomi, 

nämligen om hur större svenska börsnoterade företag skriver om cirkulär ekonomi i sina 

hållbarhetsredovisningar. Eftersom vi båda tyckte att ämnet var intressant valde vi att 

skriva om det även i vårt examensarbete.  

Vår utgångspunkt var att skriva om cirkulär ekonomi och dess inverkan på redovisningen. 

Detta då det vid tidpunkten förekom en debatt om att arbetet för en cirkulär ekonomi 

kommer påverka hur redovisning i företag utformas, framförallt värdering av olika 

tillgångar. Tyvärr var ämnet så pass nytt att bristen på tidigare forskning fick oss att välja 

bort det, vi riktade då in oss på att istället skriva om lönsamhet med en cirkulär affärsmodell 

och varför företag redan nu väljer att styra verksamheten till att stötta en cirkulär ekonomi.  

Genom arbetets gång har det funnits en ständig oro att studien inte faller in under ämnet 

redovisning. Efter samråd med handledare valde vi att fortsätta på ämnet då vi landade i att 

det faller inom området redovisning. I vissa delmoment under denna kurs, samt kursen i 

metod som vi gått parallellt, har valet av ämne kritiserats. Dels för att det ansetts vara för 

svårdefinierat, dels för att det inte anses höra hemma inom området redovisning. 

Osäkerheten över ämnet är något som präglat hela arbetets gång. Det har dels fungerat som 

ett extra stressmoment, men det har även bidragit till lärdomar då vi hela tiden fått jobba 

för att anpassa oss, arbeta utifrån den kritik vi fått, samt argumentera för de val vi gjort. 

Detta har därför varit mycket lärorikt. 

Samarbetet upplever jag har fungerat mycket bra under arbetets gång. Det har inte funnits 

någon distinkt uppdelning av arbetet, båda har varit delaktiga i samtliga av arbetets delar. 

Vårt liknande arbetssätt har gynnat oss, men det har även våra olikheter. Motivations-

svackor som ibland dykt upp har aldrig inträffat samtidigt, vilket inneburit att det alltid 

funnits någon som är positiv och beredd att driva arbetet framåt. Samarbetet har fungerat 

förvånansvärt bra med tanke på att vi haft mycket olika scheman och att vi dessutom 

periodvis befunnit oss på helt olika platser i landet. Att detta ändå har fungerat anser jag 

bero på en ömsesidig respekt och framför allt en ömsesidig vilja att ställa upp och underlätta 

för varandra. 
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Det är mycket jag lärt mig då hela processen att skriva ett arbete har utgjort många 

utmaningar. Saker som att hitta passande vetenskapliga teorier, ta fram intervjufrågor, 

genomföra intervjuer, analysera och sedan komma fram till en slutsats har varit lärorika 

och svårare än jag hade förväntat mig. Förutom detta har jag även lärt mig hur värdefullt 

det kan vara med input från utomstående för att kunna komma framåt i arbetet.  

Det som varit mest spännande under arbetets gång är att få prata med representanterna från 

de olika företagen som ställt upp i studien, det har gett mig en ny bild av företagande och 

det har gett mig insikt i hur företagare tänker när de fattar beslut om hur verksamheten ska 

styras. Jag har även imponerats över hur tillmötesgående företagen varit, även de som inte 

haft möjlighet att ställa upp på intervju har återkommit och beklagat att de inte kan ställa 

upp och förklarat varför de inte har möjlighet till det. Jag har också förvånats över hur 

mycket företagare brinner för det de gör och har överraskats av hur inspirerad jag blivit av 

dem. Cirkulär ekonomi har för mig gått från att vara ett intressant ämne till något jag tror 

kommer vara en del av lösningen på framtidens problem med företags miljöpåverkan.  

Mimmi Larsson 

Jag och Josefine valde att skriva detta arbete ihop eftersom vi under vår utbildning gjort 

flera inlämningsuppgifter tillsammans och redan från början visste att vi skulle fungera bra 

ihop. Det var en trygghet att redan ha förståelse för hur den andra personen reflekterar, 

skriver och planerar. Det kändes även viktigt för mig att få skriva med någon som är lätt 

att diskutera med och som, precis som jag, alltid vill utvecklas och se arbetet som en ständig 

process som alltid kan förbättras.  

Under höstterminen 2018 läste vi en kurs om Corporate Social Responsibility och blev då 

introducerade till ämnet cirkulär ekonomi. Vi skrev redan då en mindre inlämningsuppgift 

om ämnet och blev därefter intresserade av detta och ville fördjupa oss mer. Jag har sedan 

tidigare utbildning inom Globala studier och har alltid varit intresserad av miljöfrågor så 

jag hade som målsättning att kombinera mina intressen för miljö och ekonomi.  

Vi har båda lagt ner lika mycket tid och arbete på examensarbetet och inget har delats upp 

utan vi är lika involverade i hela texten. Vi har haft en bra arbetsprocess där vi har haft ett 

gemensamt dokument där båda har skrivit och lagt kommentarer på varandras texter för att 

hela tiden ha en text som ständigt förändras och förbättras. Vi har varierat skrivande med 

att både sitta var för sig själv och sedan träffas för att ha möjlighet att diskutera igenom 

funderingar och kommentarer. Att sätta upp mindre deadlines har även varit bra för att 
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säkerställa att det inte skulle bli för mycket att göra i slutet av arbetet. Det har varit givande 

att parallellt läsa en metodkurs för att ges möjlighet att andra studenter och handledare ska 

kunna läsa arbetet och ge återkoppling. Det har även varit bra i syfte att tidigt komma igång 

med den bakgrund som behövdes för att kunna genomföra givande intervjuer. 

Den största utmaningen i arbetet har varit att finna givande teorier som vi dels ville använda 

för att kunna göra en intressant analys av empirin men även för att tydligt koppla till 

inriktningen redovisning. Efter många försök blev vi tillslut nöjda med den teorikoppling 

vi gjort. En annan utmaning har varit att det finns många intressanta delar inom den 

cirkulära ekonomi, vilket gjort att det ständigt varit en process att skala bort text som, även 

om den varit intressant, gjort arbetet för stort. 

Något vi från början trodde skulle vara svårt var att få tag i företag som skulle kunna ställa 

upp på en intervju. Då vi från början hade ett litet urval av företag att kontakta var ett stort 

orosmoment att inte få tillräckligt med material till vår studie. Detta visade sig sen inte vara 

något problem då vi hade hög svarsfrekvens av företag som ville ställa upp på intervju.  

De mest lärorika processerna i arbetet har varit att genomföra intervjuerna. Det har varit 

både spännande och inspirerande att möta företagare som alla besitter olika synsätt och 

kunskaper. Det var tydligt att intervjuerna blev bättre allt eftersom flera genomfördes och 

det märktes därmed att det var en lärandeprocess som gav mycket kunskap och erfarenhet. 

Det är även lärorikt att själv få planera sitt arbete och vara i en process där vi ständigt 

kommer på nya idéer och tankar och lära sig argumentera för de val vi gjort. Att få studera 

hur företag arbetar för en cirkulär ekonomi har varit inspirerande och fått mig att inse att 

jag på en framtida arbetsplats värderar högt att det finns en vilja att arbeta för miljön. 

 


