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minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm
press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga
saker fungerar helt enkelt inte längre.”
Röster från Norrbotten

www.grudeproject.eu

Bakgrund
GRUDE – Green Rural Economy
GRUDE är treårigt InterregNord-projekt med syfte att kommunicera möjligheterna med övergång till en
cirkulär ekonomi i arktiska glesbygdskommuner. Inom projektet arrangeras det workshops,
nätverksträffar och Greenovation Camps med syfte att inspirera, utbilda och skapa nätverk. Läs mer om
projektet på: www.grudeproject.eu

Med projektet vill vi:
•

•
•

Öka medvetenheten i regionen om potentialen i cirkulär ekonomi och resurseffektivitet – hos
offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner.
Bidra till nätverkande inom programområdet (norra Sverige, Norge, Finland).
Visionen – nya jobbtillfällen, omställning till cirkulär ekonomi i befintliga kommuner och
organisationer och att nya cirkulära tjänster startas upp.

Projektledare GRUDE:
Amanda Mannervik
070 – 23 98 518
amanda.mannervik@strukturum.se

GRUDE finansieras av:

www.grudeproject.eu

Omvärldsanalysen utfördes under november-december 2020 av:
Laura Vidje, ELVA hållbara AB
Rapportförfattare:
Laura Vidje har 8 års erfarenhet inom cirkulär ekonomi, både som kommunalanställd och som konsult.
Hon har utfört utredningar kring cirkulär ekonomi för en rad kommuner och regioner i Sverige och
samverkat inom olika EU-projekt, med OECD-studien i Umeå kommun, och stöttat näringsliv och
näringslivsfrämjare i omställningen till cirkulära affärsmodeller.
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Sammanfattning
Syftet med omvärldsanalysen var att sammanställa en introduktion till cirkulär ekonomi och relevanta
exempel som en inspirationskälla för offentlig sektor i Norrbotten.
Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som gynnar alla inom planetens gränser. Det
är ett system som är designat för att återskapa resurser och värden, om och om igen. Detta är motsatsen
till ett resurskrävande fossilberoende linjär ekonomi där varor produceras, förbrukas och kastas bort.
En enkät genomfördes online inom ramen för omvärldsanalysen för att ta reda på kunskapsläget och
önskemål kring aktiviteter för att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Målgruppen för enkäten var
offentlig sektor i Norrbotten, och inbjudan att delta skickades ut till flera hundra personer. Totalt har
enkäten samlat in synpunkter från 47 personer i Norrbotten. Alla som svarade hade hört talas om
begreppet cirkulär ekonomi tidigare, framförallt i nyheterna och sociala medier. Många kopplar
begreppet till kretslopp, hållbar utveckling, livscykel, minskade utsläpp och återvinning, m.fl. En person
svarade att den förknippar följande med begreppet cirkulär ekonomi: ”Att skapa ett näringsliv som inte
tär på jordens resurser och värnar klimatet”
Följande begrepp lyfts däremot inte alls bland enkätsvaren till frågan vad en tänker på när man hör
begreppet cirkulär ekonomi, t.ex. design, upphandling, funktionsförsäljning, helhetssyn, industriell
symbios, planetära gränser, bioekonomi, värdekedja, förnybar energi, delning, mångfald, m.fl.
De flesta personer som svarade på enkäten uppskattade sin egen kunskap om ämnet relativt högt,
uppskattningen av kollegornas och intressenternas kunskaper var lägre, och visade på behov av
kunskapsökning. Mest populär som aktivitet för att lära sig mera var onlineutbildningar, återkommande
informationstillfällen om olika relevanta ämnen kopplat till cirkulär ekonomi, kreativa workshops samt
studiebesök inom regionen. Vid frågan vilka konkreta teman man vill lära sig mera om valde majoriteten
med 68,1% cirkulära affärsmodeller, följd av 57,4% för kartläggning av flöden, 53,2% förnybar energi,
men dem andra ämnena som cirkulär upphandling, biologisk och social mångfald verkade också vara
intressant för närmare en tredjedel av de som svarade. Utifrån detta resultat verkar det finnas intresse
för alla ovannämnda ämnen, som bör belysas närmare i framtida utbildningsinsatser.
De som svarade ansåg att alla, företag och företagare, kommuner och kommunala tjänstepersoner har
ett behov av att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Näringslivet, beslutsfattare, politiker nämns också
som grupper av flera, likaså ungdomar och barn i skolåldern. Många har insett vikten av denna
brådskande fråga att anpassa samhället för att kunna leva inom de planetära gränserna, både på lokal
och global nivå.
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I omvärldsanalysen har inspirerande exempel sammanställts från t.ex. andra regioner, och kommuner
inom och utanför Sverige, med syfte att ta reda på mer kring innovativa lösningar och erfarenheter från
att implementera cirkulära lösningar, eller främja omställning till cirkulär ekonomi på olika sätt. Det lyfts
fram ett flertal exempel på kommunalt arbete, t.ex. med strategier och handlingsplaner för cirkulär
upphandling, kartläggningar av initiativ och flöden, och även innovativa cirkulära affärsmodeller, såsom
uthyrning av solceller, eller belysning som en tjänst, återbruksbutiker och svampodling i f.d. gruva.
En rekommendation kring cirkulär upphandling är att kunskapsökning inte bara behövs på
upphandlingsavdelningar, men hos alla med ansvar och möjlighet för inköp inom offentlig sektor.
Kommunerna kan både skapa bättre förutsättningar för sig själv, för näringslivet, och även för
medborgarna att anamma nya konsumtionsvanor. Både genom nudging, och att göra synliga insatser
för beteendeförändring. För näringslivet genom att främja cirkulär upphandling, skapa rådgivande
insatser för företag och företagsfrämjare, och skapa finansieringsstöd för cirkulära lösningar.
Ett första steg i den riktningen är att kartlägga befintliga organisationer med cirkulära lösningar på
regional nivå, och samtidigt samla in information från dessa kring hinder, möjliggörare och effekter av
deras cirkulära arbete. Med denna data som underlag blir det enklare att se vilka styrmedel offentlig
sektor kan använda för att främja befintliga cirkulära lösningar, skapa matchmaking, se vilka incitament
som behövs för att skapa flera nya cirkulära affärsmodeller, samt hur man bäst kan stötta den privata
och ideella sektorn.
Att visa resultaten och synliggöra organisationer med cirkulära lösningar kommer att attrahera
uppmärksamhet lokal, regionalt, nationellt, internationellt, vilket kan leda till ökad talangattraktion och
därmed bidra till inflyttning och kompetensförsörjning, två av dem viktigaste utmaningarna för
kommuner som lyfts fram av de som svarade på enkätundersökningen.
När det kommer till kommunala lokaler och fastigheter, fordon, maskiner, verkstäder mm kan offentlig
sektor kartlägga alla underutnyttjade resurser. Det finns mycket värde i underutnyttjade resurser, som
kan utvecklas på olika gynnsamma sätt, som båda spara kostnader och skapa mervärden. Lösningar bör
främja tillgång framför ägande, genom delning, uthyrning eller funktionsupphandling.
Övergripande finns mer inspiration och detaljerat information från Upphandlingsmyndigheten 1 och
Sveriges nya nationella strategi 2, samt den nya nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi 3.
Det finns många framgångsrika åtgärder som visar på att det är mer attraktivt att både bo och verka i
hållbara samhällen. Den pågående digitala utvecklingen underlättar även för bättre
kompetensförsörjning, oavsett vart man befinner sig. De kommuner som satsar på omställningen till en

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/2018/mal-6--upphandling-som-verktyg-for-encirkular-ekonomi/fyra-strategier-for-cirkular-upphandling/
2
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
3
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
1
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cirkulär ekonomi kommer bli mer attraktiva både för nuvarande invånare att stanna kvar i, och för de
människor som flyttar till norra Sverige för att njuta av naturen och den höga livskvaliteten i hållbara
samhällen.
Enligt Johan Rockström 4, Stockholm Resilience Center 5 och forskning kring planetära gränser måste vi
sluta investera i fossilberoendeindustri, satsa på hälsosam och hållbar matproduktion, säkra kolsänkor,
vattenflöden och den återstående biologiska mångfalden. Dessutom kan starka incitament och
regeländringar skapa stora förändringar för landsbygden, t.ex. kostnad på koldioxidutsläpp, stop av
diesel-subventioner, ändrade skatter på jungfruligt material och arbete m.fl. som diskuteras mer och
mer.
En bra början för att starta arbetet är att går igenom Sveriges nyligen publicerade handlingsplan: 100
åtgärder för cirkulär omställning av Sverige - 2021 6.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244
https://stockholmresilience.org/research/research-news/2015-07-17-tankar-fran-en-planetskotare.html
6
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige/
4
5
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Summary
The purpose of the external analysis was to compile an introduction to the circular economy and
relevant examples as a source of inspiration for the public sector in Norrbotten.
Circular economy is a vision of an economic system that benefits everyone within the planetary
boundaries. It is a system that is restorative and regenerative by design. This is the opposite of a
resource-intensive fossil-dependent linear economy where goods are produced, consumed and wasted.
A survey was conducted online within the framework of the external analysis to find out the state of
knowledge and requests for activities to increase knowledge about circular economy. The target group
for the survey was the public sector in Norrbotten, and the invitation to participate was sent out to
several hundred people. In total, the survey collected answers from 47 people in Norrbotten. Everyone
who responded had heard of the concept of circular economy before, especially in the news and social
media. Many people link the concept to cycles, sustainable development, life cycle, reduced emissions
and recycling, etc. One person said that it associates the following with the concept of circular economy:
"Creating business that does not drain on the earth's resources and protect the climate”.
The following concepts were not at all lifted among the responses to the question of what one thinks of
when you hear the concept of circular economy, e.g. design, procurement, product as a service, holistic
view, industrial symbiosis, planetary boundaries, bioeconomy, value chain, renewable energy, sharing,
diversity, etc.
Most of the people who responded to the survey estimated their own knowledge of the subject
relatively highly, the estimation of colleagues and stakeholders’ knowledge was lower, and showed a
need for increased knowledge. Most popular as an activity to learn more were online training, recurring
information sessions on various relevant topics linked to circular economy, creative workshops and
study visits within the region. When asked which specific themes you want to learn more about, the
majority chose 68.1% circular business models, followed by 57.4% for mapping flows, 53.2% renewable
energy, but the other topics such as circular procurement, biological and social diversity also seemed to
be of interest to almost a third of respondents. Based on this result, there seems to be interest in all the
above-mentioned subjects, which should be further looked into in future educational initiatives.
Those who responded believed that everyone, companies and entrepreneurs, municipalities and
municipal officials have a need to increase knowledge about the circular economy. The business
community, decision-makers, politicians are also mentioned as groups, as well as young people and
school-age children. Many have realized the importance of this urgent issue of adapting society to be
able to live within the planetary boundaries, both at the local and global level.
In the analysis of the surrounding world, inspiring examples have been compiled from e.g. other regions,
and municipalities within and outside of Sweden, with the aim of finding out more about innovative
9
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solutions and experiences from implementing circular solutions, or promoting the transition to a circular
economy in various ways. Several examples of municipal work are highlighted, e.g. with strategies and
action plans for circular procurement, mapping of initiatives and flows, and also innovative circular
business models, such as rental of solar cells, or lighting as a service, second-hand shops and mushroom
cultivation in a former mine.
A recommendation for circular procurement is that knowledge increase is not only needed in
procurement departments, but with everyone with responsibility and the opportunity for purchasing in
the public sector.
Municipalities can both create better conditions for themselves, for business, and also for citizens to
adopt new consumption habits. Both through nudging 7, and to make visible efforts for behavior change.
For the business community by promoting circular procurement, creating advisory initiatives for
companies and business promoters, and creating financial support for circular solutions.
A first step in that direction is to map existing organizations with circular solutions at the regional level,
and at the same time collect information from them about obstacles, enablers and effects of their
circular work. With this data as a basis, it will be easier to see which instruments the public sector can
use to promote existing circular solutions, create matchmaking, see what incentives are needed to
create several new circular business models, and how best to support the private and non-profit sector.
Showing the results and making organizations with circular solutions visible will attract local, regional,
national, international attention, which can lead to increased talent attraction and thus contribute to
influx and skills supply, two of the most important challenges highlighted by those who responded to
the survey.
When it comes to municipal premises and properties, vehicles, machines, workshops, etc., the public
sector can e.g. map all underutilized resources. There is a lot of value in underutilized resources, which
can be developed in various beneficial ways, both of which save costs and create added value. Solutions
should promote access over ownership, through sharing, leasing or procurement of functions, rather
than products.
Overall, there is more inspiration and detailed information to acquire from the Procurement Authority 8
and Sweden's new national strategy 9, as well as the new national action plan for circular economy 10.
There are many successful measures that show that it is more attractive to both live and work in
sustainable communities. The ongoing digital development also facilitates a better supply of skills, no
matter where you are. The municipalities that invest in the transition to a circular economy will be more
attractive both for current residents to stay, and for the people who move to northern Sweden to enjoy
nature and the high quality of life in sustainable communities.
https://beteendelabbet.se/Nudging/vad-aer-nudging/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/2018/mal-6--upphandling-som-verktyg-for-encircular-economy/four-strategies-for-circular-procurement/
9
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
10
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
7
8
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According to Johan Rockström 11, Stockholm Resilience Center 12 and research on planetary boundaries,
we must stop investing in fossil-dependent industry, invest in healthy and sustainable food production,
safe carbon sinks, water flows and the remaining biodiversity. In addition, strong incentives and rule
can create major changes for the countryside, e.g. cost of carbon dioxide emissions, stopping of diesel
subsidies, changed taxes on virgin material and labor, etc. which is being discussed more and more.
A good start to start the work is to go through Sweden's recently published action plan: 100 measures
for circular adjustment of Sweden - 2021 13.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244
https://stockholmresilience.org/research/research-news/2015-07-17-tankar-fran-en-planetskotare.htmlmeddelanden/2021/01/100atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige
13
https://www.regeringen.se/press/changes
11
12
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Introduktion
Bakgrund
Syftet med omvärldsanalysen var att sammanställa en introduktion till cirkulär ekonomi och relevanta
exempel som en inspirationskälla för framförallt offentlig sektor i Norrbotten. Omvärldsanalysen
begränsas utifrån tidsram och resurser, och ska ses först och främst som en inspirationskälla att bygga
vidare på.

Enkät
En enkät genomfördes online inom ramen för uppdraget för att ta reda på kunskapsläget och önskemål
kring aktiviteter för att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Målgruppen för enkäten var offentlig sektor
i Norrbotten, och inbjudan att delta har skickats ut till flera hundra personer. Totalt har enkäten samlat
in synpunkter från 47 personer i Norrbotten.

Omvärldsanalys
I omvärldsanalysen har inspirerande exempel sammanställts från t.ex. andra regioner, och kommuner
inom och utanför Sverige, med syfte att ta reda på mer kring innovativa lösningar och erfarenheter från
att implementera cirkulära lösningar, eller främja omställning till cirkulär ekonomi på olika sätt.
Rekommendationer
Rapporten sammanställer även förslag på rekommendationer baserade på erfarenheter från exemplen
i omvärldsanalysen tillsammans med förutsättningar som kom fram i enkäten. Resultatet är förslag till
åtgärder, från konkret till strategisk nivå.
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Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system som gynnar alla inom planetens gränser. Det
definieras också som ett system som är designat för att återskapa resurser och värden, om och om igen.
Cirkulär ekonomi är motsatsen till en resurskrävande fossilberoende linjär ekonomi där varor
produceras, förbrukas och kastas bort.
EU har sedan den första Circular Economy Action Plan från 2015 nu tagit fram en ny plan med kopplingen
till EU Green Deal - A New Circular Economy Action Plan - For a cleaner and more competitive Europe 14.
Det finns även föregångare i Norden med nationella strategier och handlingsplaner på plats, såsom
Danmark 15 och Finland 16.
I den svenska strategin 17 för cirkulär ekonomi 2020 framförs som övergripande mål: Omställningen till
en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030.
Övergång till en cirkulär ekonomi innebär inte bara förändringar som syftar till att minska de negativa
effekterna av den linjära ekonomin (slit-och-släng). Snarare representerar det en systemförflyttning
som bygger långsiktig motståndskraft, genererar affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och ger
miljö- och samhällsnytta.
Ser vi bortom den nuvarande linjära industrimodellen för take-make-waste syftar en cirkulär ekonomi
till att omdefiniera tillväxt med fokus på positiva samhällsfördelar. Det innebär att gradvis koppla bort
ekonomisk aktivitet från konsumtion av ändliga resurser och att designa bort avfall ur systemet.
I en studie av Club of Rome från 2015 räknades på ett scenario för Sveriges omställning till cirkulär
ekonomi, där man konstaterade en potential att skapa 100 000 arbetstillfällen och samtidigt minska
koldioxidutsläpp med 70% 18.
Den cirkulära modellen bygger på en övergång till förnybara energikällor och bygger ekonomiskt,
naturligt och socialt kapital. Den bygger på tre principer 19:
•
•
•

Designa bort avfall och föroreningar
Hålla kvar produkter och material i användning
Återskapa naturliga system

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/eng_mfvm_cirkulaer_oekonomi_as5_uk_final_web.pdf
16
https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/#latest
17
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf
18
https://clubofrome.org/wp-content/uploads/2020/03/The-Circular-Economy-and-Benefits-for-Society.pdf
19
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
14
15
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Enligt bl.a. Ellen MacArthur Foundation 20 och Cradle to Cradle 21 konceptet så kan de fyra grundläggande
egenskaper som beskriver en cirkulär ekonomi sammanfattas enligt följande:
Se på helheten
Förmågan att förstå hur saker och ting påverkar varandra inom en helhet, eller systemtänk, är
avgörande. Att se kopplingar, t.ex. i värdekedjan, och samband mellan olika aktörer och konsekvenser
av förändring. Ställ inte bara frågan “gör vi saker rätt?“, utan framförallt “gör vi rätt saker?”. Detta
innebär också att priserna på marknaden bör återspegla hela kostnaden, och inte utesluta kostnader
för t.ex. miljöförstöring i produktionen, eller negativa hälsoeffekter för brukarna.
Använd förnybar energi
Energin som driver alla processer, produktion och transporter är förnybar inom en cirkulär ekonomi.
Med utgångspunkt i solenergin, så finns det ingen brist på energi, men vi måste anpassa och skala upp
sättet vi skapar, fördelar och lagrar energin.
Mångfald är en styrka
Modularitet, flexibilitet och anpassningsförmåga är egenskaper som prioriteras i en osäker och snabbt
föränderlig värld. Genom att främja den biologiska, kulturella och sociala mångfalden skapas
idérikedom och innovationer som leder till ett mer resilient, anpassningsbart samhälle.
Optimera kretslopp
Avfall existerar inte, allt är näring för något annat. De biologiska och tekniska komponenterna
(näringsämnen) av en produkt är designade för att passa in i ett materialkretslopp. Kretsloppen
innehåller kända material, som är säkra och inte giftiga för miljön eller människors hälsa. Biologiska
näringsämnen återgår i naturens kretslopp, det biologiska kretsloppet. Tekniska näringsämnen är
utformade för att återanvändas om och om igen med minimal energiåtgång, genom att främja nya
affärsmodeller såsom återanvändning, återdistrubution, upcycling, återtillverkning, leasing mm.

20
21

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/characteristics
https://mcdonough.com/cradle-to-cradle/
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Den regionala utvecklingsstrategin Norrbotten 2030 - Norrbotten Sveriges mest välkomnande och
nytänkande län, lyfter fram följande målsättning om cirkulär ekonomi:
I den regionala utvecklingsstrategin tar vi ansvar för Agenda 2030 genom att integrera
social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i våra insatsområden, effektmål,
indikatorer och förslag till åtgärder. Vi behöver dessutom bli bättre på att utveckla en
mer cirkulär ekonomi i Norrbotten; ett kretslopp av material, produkter och tjänster där
vi gör mer med mindre. Det görs genom att återanvända, reparera, återvinna,
uppgradera, hyra och dela. Samtidigt som allt görs på ett sätt som är giftfritt, resurssnålt,
klimatsmart och som inte skadar människor, djur, natur, vatten eller luft. En cirkulär
ekonomi skapar också möjligheter till tillväxt samt nya typer av jobb och företag i hela
Norrbotten, där resurssnåla och giftfria företag har starka konkurrensfördelar. Allt för att
vi tillsammans, alla norrbottningar, ska kunna bidra till ett bättre Norrbotten och en
bättre värld.
Exempel på cirkulära innovationer
Cirkulär ekonomi är ett område som blir allt mer omtalat i Sverige och inom EU - och med god anledning.
Cirkulära affärsmodeller främjar en hållbar affärsutveckling och ger därigenom företag möjlighet att öka
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sin lönsamhet, minska affärsrisker och skapa konkurrensfördelar. Här är några korta exempel på
cirkulära lösningar:
•
•
•
•
•
•

Braskotten https://braskotten.se/
A new sweden https://www.anewsweden.com/
Norrlandspall https://www.norrlandspall.se/
No fence https://www.nofence.no/en/
U-bike https://www.smartakartan.se/umea/ubike
Fritidsbanken https://www.fritidsbanken.se/

Enkätundersökningen ”Cirkulär ekonomi Norrbotten 2020”
Under november och december 2020 genomfördes en enkätundersökning online med målgruppen
offentlig sektor i Norrbotten som skickades ut via ett flertal kanaler. 22 Syftet med undersökningen var
att skapa ett underlag som förtydligar det kunskapsbehov och intresse som finns för cirkulär ekonomi i
Norrbotten, med huvudmålgrupp offentlig sektor.
Enkäten skickades ut via flera kanaler, så det är inte möjligt att ta reda på exakt hur många som har
nåtts av informationen men uppskattningen är flera hundra, varav 47 personer deltog i
enkätundersökningen. Respondenterna förväntades ha olika förkunskaper om cirkulär ekonomi, och
frågorna valdes medvetet för en blandad målgrupp med olika förkunskaper, och möjlighet att lämna in
egna kommentarer, samt möjlighet att svara anonymt, eller ange organisation och yrkestitel/roll.
Det kan vara värdefullt att fundera över att genomföra samma enkät vid GRUDE-projektets slut om ca.
2 år, för att återkoppla om siffrorna kring t.ex. kunskapsläget har förändrats under tiden GRUDE har
pågått. I följande avsnitt redovisas sammanfattningar av svaren från enkätundersökning.

Information om enkäten skickades ut via följande kanaler av GRUDE i Norrbotten:
Personer som får GRUDE-projektets nyhetsbrev
Inhämtade kontaktuppgifter från kommunhemsidor (kommunchefer och kommunalråd)
Delat på Strukturums Facebooksida
Delat i GRUDEs Facebookgrupp
Utskickat i Energirådgivarnätverk
Utskickat till miljömålskontakter i alla Norrbottens kommuner
Utskickat av Energikontor Norr i deras nyhetsbrev
Delat på InterregNords Facebooksida
Delat på Länsstyrelsens nationella intranät i samband med dragning om projektet på konferens om Agenda 2030
Delat på Länsstyrelsen i Norrbottens Facebooksida

22
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Fråga 1: Vilken/a kommun/er är du verksam i?
Ordmolnet ovan illustrerar de kommuner som finns representerade bland de 47 respondenter - de ord
som är större är de som har en högre svarsfrekvens d.v.s. fler respondenter verkar i denna kommun.
Som synes ovan är en stor del verksam i hela regionen, 36% av respondenterna. Sedan följer Jokkmokk
som den kommun som har flest respondenter, 8 stycken (17%). Med tanke på att förfrågan om att delta
i enkäten utgick ifrån GRUDE och Strukturum i Jokkmokk är det såklart en större igenkänningsfaktor
lokalt och därmed antagligen också en hög svarsfrekvens. Sedan följer Luleå (12,8%), och Pajala (10,6%),
med flest respondenter, just före följande kommuner med i var fall 8,5% respondenter: Arjeplog,
Arvidsjaur, Gällivare, Älvsbyn, Överkalix. Från Piteå kom bara 1 svar in under svarstiden. Det är alltså
inte så att dem större orterna har procentuellt fler respondenter per automatik. Positivt är också att alla
kommuner blev representerade.
Med ett utökat utskick i fler kanaler och längre svarstid hade eventuellt fler svar kunnat samlas in,
samtidigt som det för många är en allmänt fullbokad arbetstid under november och december, och inte
minst mitt under Coronapandemin, där såklart andra prioriteringar sätts än att svara på online enkäter.

Fråga 2: Vad är din roll/titel inom den verksamheten du arbeta för?
Ordmolnet illustrerar de roller som finns representerade bland de 38 respondenter som valde att svara
på denna fråga (inte obligatorisk), de ord som är större är de som har en högre svarsfrekvens d.v.s. fler
har det yrket/den rollen.
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Som kan ses i ordmolnet tillhör näringslivsstrateger, affärsutvecklare, projektledare, och
energirådgivare, klimatrådgivare, handläggare, politiker och miljöstrateger till majoritetens yrken/roller
med ett flertal respondenter per roll. Medans det finns väldigt många olika yrken/roller, som bara
förekommer i enstaka fall bland respondenterna, t.ex. Samhällsbyggnadschef, kommunekolog,
oppositionsråd, näringslivschef, renhållningsansvarig, miljöchef, kultursekreterare, byggchef,
företagare m fl.
Ordmolnet tar dock inte hänsyn till olika sätt att skriva samma yrke/roll, därför gjordes en redigering
manuellt i efterhand (t.ex. för att koppla ihop både ”Ägare” och ”ägare”). Däremot gjordes ingen större
aggregering utifrån t.ex. rollen som strateg, där det finns en del underkategorier som är relevant att
särskilja. Sammanfattningsvis syns att yrkesroller kopplat till miljöfrågor och näringsliv överväger, dock
även som motvikt mot en stor mångfald av olika yrken och roller, bl.a. många med tydlig
ansvarsfördelning såsom chefsroller och verksamhetsansvariga inom offentlig sektor. Det är positivt att
få insyn i hur personer kopplade till näringslivsfrågor och personer kopplade till miljöfrågor ser på
cirkulär ekonomi - då detta inte är en sektorbegränsad fråga. Cirkulär ekonomi kräver snarare
samverkan över gränser för att kunna lyckas.
18
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Fråga 3: Vilken organisation representerar du?
I ordmolnet kan ses till vilken grad olika organisationer finns representerade bland dem 35
respondenterna som valde att svara på frågan. Olika nivåer av offentlig förvaltning, d.v.s. kommunal och
statlig förvaltning är representerade i majoritet. Flera aktörer som erbjuder stöd till näringslivet finns
också representerad, samt föreningar.
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Fråga 4: Vilka är de 2 viktigaste utmaningarna du ser för din kommuns utveckling i stort?
Vid denna fråga som var generell kring dem två viktigaste utmaningar man ser för sin egen kommun,
svarade 43 respondenterna i fritext, som kan ses ovan. Delvis bearbetades svaren i efterhand för att
samla de som var väldigt lika (t.ex. demografi och befolkningsutveckling), och aggregerades, så att orden
framstår större ju fler som svarade ungefär samma sak. Det blir väldigt tydligt att
befolkningsutvecklingen (15 svar) och kompetensförsörjning (11 svar) är dem två utmaningar som
verkade mest relevant för dem flesta respondenterna. Därefter följer resurseffektivitet (4),
transportsektor (4) och arbetstillfällen (3), samt en rad fler delvis relaterade formuleringar som syns
ovan.
Svaren visar på en komplex bild av olika slags utmaningar för kommunerna i Norrbotten med stark
anknytning till utmaningar med klimat och miljö där hållbara lösningar efterfrågas, men också industri,
infrastruktur och näringslivsetablering, samt underlag för skatteintäkter, som skapar en rad olika
målkonflikter.
Fråga 5: Har du hört begreppet cirkulär ekonomi tidigare?
Alla 47 respondenterna svarade ”Ja” på frågan om dem hade hört begreppet cirkulär ekonomi tidigare.
Detta går att jämföra med en liknande undersökning som rapportförfattaren genomförde i Region
Gävleborg under 2017, där 17% svarade nej på samma fråga (88 respondenter från offentlig sektor och
näringsliv). Det går att anta att begreppet i sig har fått större spridning i media under dem senaste åren
och är mera allmän känd som begrepp idag 2020 jämfört med 2017. Däremot är det oklart om begreppet
t.ex. enbart är känt som en synonym för återvinning, eller om den mer omfattande innebörden är känd.

Fråga 6: Om du svarade ja, fundera gärna över när och i vilket sammanhang du har hört eller läst mer
om cirkulär ekonomi
Detta var en flervalsfråga med 3 alternativ och ett fritextfält att svara närmare på. Dem
svarsalternativen var nyheter, sociala medier och GRUDE-projektet, samt ”annat”.
Nyheter var den främsta källan till information om cirkulär ekonomi, 76,6% av 47 respondenter angav
det som mest relevant. Utöver det var med 57,4% sociala medier en källa för många respondenter.
25,5% angav GRUDE projektet som källa. Sedan kom en del enstaka svar som angav t.ex. arbete,
utbildning, studier, universitet, tidningar, nyhetsbrev och föreningsverksamhet som källor.
Detta är ett tydligt bevis att se att begreppet har fått spridning via både vanliga medier, och diskuteras
i sociala medier, och trenden har ökat de senaste 5–6 åren – både utifrån näringslivsaktörer, men även
på EU-nivå med Green Deal och ett Circular Economy Package, samt nu 2020 med publiceringen av en
nationell svensk strategi så har fler hört talas om det.
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Fråga 7: Hur stor är din egen kunskap inom cirkulär ekonomi?
1 = "Har inte hört talas om begreppet”
5 = ”Är mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd”
När respondenterna frågades om att uppskatta den egna kunskapen inom cirkulär ekonomi syns det
tydligt med 44,7% procent på nivå 4, att det är ett större antal personer som anser sig ha ganska bra
kunskaper inom ämnet, i alla fall över genomsnitt på nivå 3 (29,8%). Dessutom anser 14,9% att dem är
mycket väl insatt i begreppet och dess innebörd (nivå 5). Det är även en mindre andel, 10,6%, som anser
att dem har låg kunskapsnivå (nivå 2). Däremot är det ingen som säger sig aldrig ha hört begreppet förut
(nivå 1).
Då denna fråga syftar åt att uppskatta den egna kunskapen är det individuella svaret en indikation, som
är kopplat till den upplevda kunskapen i omgivningen, som såklart kan variera stort.
Detta är också en stor skillnad mot 2017 års undersökning i Region Gävleborg, där få valde ”mycket
kunskap” och många fler ”låg kunskap”.

Fråga 8: Uppskatta ungefär hur stor kunskap dina kollegor har inom cirkulär ekonomi & Fråga 9:
Uppskatta hur stor kunskap dina målgrupper* har inom cirkulär ekonomi (*medborgare/
företagare/affärscoacher/medarbetare/kunder)
När frågan ställdes att uppskatta kunskapsnivåerna för kollegor och respektive målgrupper, skedde en
tydlig förflyttningen mot dem lägre kunskapsnivåerna, se graferna nedan. En majoritet anser att deras
kollegor ligger på en låg (35,6%) och en genomsnittlig kunskapsnivå (40%), medans en minoritet klassar
sina kollegors kunskap som mycket väl insatt (4,4%). Samma tendens gäller målgrupperna, såsom
medborgare, affärscoacher, företagare, medarbetare och kunder, där en majoritet av respondenterna
uppskattar denna grupps kunskapsnivå på nivå 2 låg (55, 6%), genomsnittlig (35,6%). Medans en
minoritet klassas på nivå 4 väl insatt (4,4,), och med 0% på nivå 5 mycket väl insatt.
Denna gradering av kunskap kan tyda på ett större behov av kunskapsspridning om ämnet, både hos
offentliga aktörer och deras medarbetare, men även deras målgrupper.
Det skulle som tidigare nämnt vara av intresse att ställer samma frågor igen om 2 år när GRUDE projektet
närmar sig sin slut, för att se om självskattningen av kunskapsnivåerna har förändrats.
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Fråga 10: Vad tänker du (framförallt) på när du hör begreppet cirkulär ekonomi?

När respondenterna fick svara fritext på denna fråga kom en rad med olika ord som associeras med
cirkulär ekonomi fram. Delvis blev svaren sorterade och aggregerade i efterhand, när begreppen
liknande varandra (t.ex. Kretslopp och kretslopp). Vissa respondenter svarade i enstaka ord, andra i
meningar, vilka såklart inte helt tydligt representeras i ett ordmoln, men det ger ändå en översyn över
dem flest använda begrepp, se ovan.
Det är positivt att respondenterna tydligt kopplar cirkulär ekonomi med begrepp såsom kretslopp,
återvinning, resurser, hållbarhet, återanvändning, konsumtion, affärsmodeller, minskade utsläpp,
livsmedel, livscykel, återbruk, kostnadseffektivitet, mervärden, innovation, omställning, resursslöseri,
tankesätt, vanemönster, överkonsumtion m.fl.
Det tyder på en bredare tolkning av begreppet än bara återvinning, och visar på förståelse för komplexa
sammanhang mellan vårt ekonomiska system, klimatförändringar, konsumtion och resurser - vilka är
väldigt viktiga aspekter som kräver förändring för att nå en cirkulär ekonomi.
Några citat från svaren:
”Bruka utan att förbruka”
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”Att skapa ett näringsliv som inte tär på jordens resurser och värnar klimatet”
”En övergång till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig om vi ska lyckas med det globala målet att
minska konsumtionen. Med en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning sätts en enorm
press på våra gemensamma resurser. Vårt gamla sätt att producera, konsumera, använda och slänga
saker fungerar helt enkelt inte längre.”
Det är också relevant att se vilka begrepp som inte nämndes av någon respondent alls, t.ex. design,
upphandling, återtillverkning, funktionsförsäljning, helhetssyn, industriell symbios, planetära gränser,
bioekonomi, värdekedja, förnybar energi, delning, mångfald, social och kulturell mångfald, biologisk
mångfald, social rättvisa, m fl.
Att vissa begrepp inte nämns alls kan tyda på att det finns en viss brist på medvetenhet och kunskap att
dessa begrepp också är en viktig del av en cirkulär ekonomi. Det kan också tyda på att det är olika
tyngdpunkter i medias uppmärksamhet kring cirkulär ekonomi, eller att vissa begrepp diskuteras oftare
i näringslivet medan andra diskuteras oftare i offentlig sektor. Det är relevant att se över närmare när
det utvecklas fler insatser för att skapa mer medvetenhet och kunskap kring ämnet. Ett förslag är att
satsa starkare på att design och design-fasen i livscykeln är utgångspunkten för att få en cirkulär
ekonomi att fungera, och att återvinning ses som allra sista lösning. En annan viktig aspekt är tillgång
över ägande, och upphandling som starkt verktyg att för att främja implementering av cirkulära
lösningar.

Fråga 11: Vilka olika teman inom en cirkulär ekonomi är du intresserad av att lära dig mer om?
68,1 %
57,4 %
53,2 %
51,1 %
42,6 %
31,9 %
28,8 %

Cirkulära affärsmodeller (funktionsförsäljning, återtillverkning, upcycling, återbruk, delningstjänster)
Kartläggning av flöden (energi, vatten, material, restprodukter i en kommun/region för att hitta synergier)
Förnybar energiförsörjning
Transport & Logistiklösningar (t.ex. samkörning, omvänd logistik mm),
Cirkulära lösningar för offentlig upphandling
Biologisk mångfald & regenerering av naturliga system
Kulturell och social mångfald

I översikten ovan ser man preferenserna av respondenterna när det kommer till ämnen man vill lära
sig mera om. Frågan var flervals, där de flesta också valde flera alternativ. Majoriteten med 68,1%
valde ”cirkulära affärsmodeller”, följd av 57,4% för kartläggning av flöden, 53,2 förnybar energi, men
dem andra ämnena som upphandling, biologisk och social mångfald verkade också vara intressant för
närmare en tredjedel av respondenterna 23. Utifrån detta resultat verkar det ändå finnas intresse för
alla ämnen, som bör belysas närmare i framtida utbildningsinsatser.

23

https://www.ronneby.se/kommun--politik/sa-arbetar-vi-med.../hallbar-utveckling/cirkular-ekonomi/cefur.html
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Några respondenter la också till egna kommentarer och alternativ:
”Cirkulär ekonomi & tjänstesektor, speciellt turism & evenemang”
”Solenergi”
”Cirkulär ekonomi kopplat till livsmedelsförsörjning. Vår försörjningsförmåga i Norrbotten idag är 20%,
den måste öka. Och livsmedels- och lantbruksfrågorna glöms ofta bort i Norrbotten!”

Fråga 12: Med syfte att öka kunskapen om cirkulär ekonomi – vilka av de nedanstående listade
aktiviteterna, bedömer du som intressanta för dina kollegor, och/eller era målgrupper*?
(*medborgare/ företagare/affärscoacher/medarbetare/kunder)

När det kommer till olika typer av aktiviteter för att öka kunskapen fick respondenterna väljer ifrån en
lista med alternativ. Många valde flera alternativ när de svarade, och en majoritet på 69,6% lyfte online
utbildningar som främsta aktivitet. Antagligen är onlineutbildningar en favoriserad aktivitet, med
hänsyn till den pågående coronapandemin och den digitala omställningen möteskulturen har upplevt
under 2020. Utöver det är onlineutbildningar en bra lösning för resfria möten och därmed såklart mer
attraktiv i en glesbefolkad region, och skapa möjligheter för fler möten med aktörer utanför det lokala
sammanhanget.
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Återkommande informationstillfällen om olika relevanta ämnen kopplat till cirkulär ekonomi valde
65,2% av alla respondenter som ett annat alternativ för att öka kunskapen inom grupperna kollegor och
målgrupper. Regelbundna möten inom området ge fördelar att också skapa grupper av människor som
lär sig tillsammans och skapa kunskap och tillit tillsammans, vilket är viktiga aspekter för att sedan kunna
implementera cirkulära lösningar, som ofta kräver samverkan över sektorsgränser. Sådana mötesplatser
har t.ex. Cradlenet, en förening som främjar cirkulär ekonomi i Sverige sedan 2009, skapat, också med
lokala grupper i Umeå, Malmö, och Göteborg. I sådana sammanhang är det lättare att lära sig grunderna,
diskutera tillsammans och fördjupa kunskapen inom olika lokalt relevanta temaområden över tid.
Workshop där jag får arbeta kreativt tillsammans med andra ansåg 47,8% som intressanta, vilket visa
på behovet och önskemål av olika typer av mötesformer för att lära sig nytt och samverka med andra
över sektorsgränser. Efter att grundläggande information har förmedlats, är kreativa möten för
idégenereing och innovation bra möjligheter för att kunna ta fler steg i den cirkulära riktningen, både
för företag, organisation och kommuner.
Studiebesök inom regionen var också ett populärt alternativ för 45,7% av respondenterna, samt
studiebesök inom Sverige med 41,3%. Detta förutsätter att det finns en sammanställning av potentiella
studiebesöksmål där besökarna kan lära sig mer om cirkulär ekonomi, t.ex. exemplen som nämns längre
ner i omvärldsanalysen. En viktig förutsättning där är att kartlägga relevanta exempel på cirkulära
lösningar som redan idag är implementerat eller i testfasen runtom i Norrbotten. Kunskapen blir oftast
lättare att förmedla via fysiska besök än digitala, just med cirkulära lösningar är det alltid en fördel att
se och ev. testa lösningarna själva för att kunna öka förståelsen och kunskap, och också kunna föra
vidare den till andra.
Återkommande internationella nätverksträffar (tex nätverksfrukost) online ansåg 37% som intressant
aktivitet, lika många som valde Möten för att diskutera en långsiktig satsning, t.ex EU projekt. Detta
tyder också på en samarbetsvilja över region- och landsgränserna, som kan generera större effekter för
den cirkulära ekonomin. Det är också relevant att lära sig från andra länders erfarenheter och exempel
där t.ex. projekt kring cirkulär ekonomi blev implementerat för många år sedan, såsom i Danmark. Det
finns många danska projekt och satsningar med lärorika erfarenheter över både misslyckande och
framgång (se mer i omvärldsanalysen nedan). 26,1% valde även Studieresor utanför Sverige som
intressant aktivitet. Lika många tyckte att det är intressant att Starta ett lokalt nätverk, där är det såklart
relevant att ta reda på mera om önskan är att starta ett nätverk som är regionalt eller kommunalt.
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Fråga 13: Vilka fler aktörer/målgrupper har ett behov av ökat kunskap kring cirkulär ekonomi?

Detta var en fritextfråga utan angivna alternativ att välja ifrån. Som det framgår av ordmolnet ovan
anser fler respondenter att alla, företag och företagare, kommuner och kommunala tjänstepersoner har
ett behov av att öka kunskapen om cirkulär ekonomi. Näringslivet, beslutsfattare, politiker nämns också
som grupper av flera respondenter, likaså ungdomar och barn i skolåldern.
Fråga 14: Om du har några övriga kommentarer, skriv dessa gärna här (t.ex. tips på cirkulära lösningar
i din kommun, eller i regionen):
Några citat från inkomna kommentarer:
“Gränsöverskridande regionalt ansvar/samverkan tillsammans med kommunerna”
“Uppsökande verksamhet för att sprida information och locka till deltagande på olika utbildningar”
“Kommuner kan leda med bra exempel”
“Skogens hela värdekedja är ett bra exempel, men även lokalproducerad mat där näringsämnen återförs
och cirkulerar”
“Industriell symbios är intressant att studera närmare.”
“Fixa en energisamordnare så att kommunen kan få grepp om hållbarhetsarbetet.”
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Omvärldsanalys & Rekommendationer
Inom omvärldsanalysen har relevanta exempel sammanställts på konkret arbetet med cirkulär ekonomi
av andra regioner, kommuner och organisationer inom och utanför Sverige. Syftet var att välja ut
konkreta exempel för att inspirera och kunna ta reda på mer kring erfarenheter som är relevanta med
fokus på offentlig sektor och dess roll, framförallt kommuner.
I sammanställningen har det delvis lyfts fram de aktiviteter som har lyckats och varit framgångsrikt, men
inte i alla fall är processen så pass långt kommen, eller utvärderat än. Beskrivningar gör i alla fall möjligt
att dra slutsatser kring eventuella prioriteringar av aktiviteter, med tanken på möjligheter och hinder
för offentlig sektor i Norrbotten.
Det finns både med utförliga exempel och kortare inspirationsexempel i rutor, inklusive referenser och
referenspersoner för att kunna fördjupa sig i de olika exemplen.
Ett fokus har även varit att exemplen kan visa på potentiell samverkan med aktörer på lokal, regional,
nationell, och internationell nivå.
Omvärldsanalysen är indelad i fyra olika områden, som listar både exempel och rekommendationer för
offentlig sektor i Norrbotten:
• Strategier & kommunikation
• Näringslivsutveckling & kunskap
• Inköp & upphandling
• Samhällsplanering & service

1 Strategier & kommunikation – Exempel
1.1 Umeå kommuns OECD-studie om cirkulär ekonomi i städer och regioner
Referensperson: Liv Öberg, projektledare Cirkulär ekonomi, Umeå Kommun Näringsliv
Referens: https://www.greenumea.se/hallbara-satsningar/cirkular-ekonomi-i-umea/
Cirkulär ekonomi är en vision för Umeå om att växa hållbart och med respekt för de planetära gränserna.
Genom att ställa om vår linjära ekonomi till cirkulär kan vi minska vårt klimatavtryck, göra affärer och
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla. Som enda nordiska exempel ingick Umeå i en OECD-studie
om cirkulär ekonomi i städer och regioner 2019–2020. 120 olika intressenter deltog i arbetet som
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mynnade ut i en rapport med 18 rekommendationer för fortsatt arbete. Rapporten finns nu tillgänglig
på svenska. 24

25

Vi samarbetar med internationella organisationer som ICLEI och Ellen MacArthur Foundation och söker
hela tiden efter nya intressanta samarbeten och projekt där vi tillsammans kan ställa om vårt samhälle
cirkulärt.
Umeå har också skrivit under European Circular Cities Declaration där vi förbinder oss till att skapa ett
resurseffektivt, cirkulärt och socialt ansvarstagande samhälle. 26
Den cirkulära ekonomin är en metod för att nå Umeås mål att vara fossilfritt 2040, samtidigt som man
stärker innovationsförmågan och skapar en miljö som möjliggör nya affärsmodeller. Övergången till en
cirkulär ekonomi har varit en politisk prioritet för staden sedan den strategiska planen 2016–2028
antogs. I den fastställdes målet om att Umeå ska vara en föregångare inom cirkulär ekonomi.
OECD:s program för cirkulär ekonomi i städer och regioner utformades för att stödja nationella och
regionala myndigheter stöd i arbetet att gå över till den cirkulära ekonomin genom evidensbaserad
analys, dialoger med flera intressenter, samt anpassade rekommendationer och handlingsplaner.
Programmet förlitar sig på ett konsortium av städer och länder som deltar i peer to peer-dialoger och
kunskapsutbyte, däribland Glasgow (Storbritannien), Granada (Spanien), Groningen (Nederländerna),
Umeå (Sverige), Valladolid (Spanien) och Irland 27.
https://www.greenumea.se/media/1505/the_circular_economy_in_umea_oecd-sv_se.pdf
Foto: Umeå Kommun OECD Policy Seminar 2019, http://www.cradlenet.se/nyheter-2/2019/11/3/ru8f3emfxyt8wq08298aaqa2rgitr0
26
https://www.greenumea.se/hallbara-satsningar/cirkular-ekonomi-i-umea/
27
https://www.greenumea.se/media/1505/the_circular_economy_in_umea_oecd-sv_se.pdf
24
25
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Miljöfördelarna består av minskade föroreningar, ökad andel förnybara eller återvinningsbara resurser
och minskad förbrukning av råvaror, vatten, mark och energi (EES, 2016). Ändå skulle övergången vara
”rättvis” genom att ta hänsyn till människors sociala välfärd, livskvalitet och jämlikhet. Den cirkulära
ekonomins potential har ännu inte förverkligats. I dag är mindre än 10 procent av den globala ekonomin
cirkulär (Circle Economy, 2020).
Att förverkliga den cirkulära ekonomins potential i städer och regioner innebär att man går längre än
att enbart titta på tekniska aspekter och inför den styrning som krävs för att skapa incitament (rättsliga,
finansiella), stimulera innovation (sociala, institutionella) och generera information (data, kunskap,
kapacitet). Det skulle också innebära att man tittar på vilka hinder det finns för att företag ska sluta
kretsloppen genom att ompröva affärsmodeller (t.ex. leasing och delning) och analysera de ekonomiska
instrument som skulle kunna stödja övergången inom flera sektorer, däribland avfall, livsmedel,
miljöbebyggelse och vatten.
Den cirkulära ekonomin använder sig av styrningsmodeller som bygger på metoder med flera
intressenter och flera sektorer. För att den cirkulära ekonomin ska bli verklighet måste policy anpassas,
intressenter informeras och göras delaktiga, rättsliga ramar och regelverk uppdateras och stödja
innovation. 28
I Umeå utgör den cirkulära ekonomin ett nytt socioekonomiskt paradigm för att stimulera företag
samtidigt som miljömålet om koldioxidneutralitet kan nås 2040. Umeå är norra Sveriges snabbast
växande stadsregion och kommer att ha 200 000 invånare 2050. Det medför en ökad efterfrågan på
infrastruktur, inklusive bostäder, skolor, vägar och grönområden samt på naturresurser, energi och
livsmedel. Denna förväntade tillväxt är en möjlighet att övergå från att fortsätta som förut till en mer
cirkulär strategi där byggmaterial kan användas och återanvändas, energi- och vatteneffektiviteten öka
i byggnader, livsmedelskonsumtionen minimeras och innovation som sluter kretslopp inom alla
värdekedjor främjas.
Inte minst viktigt är att framtiden för den cirkulära ekonomin i Umeå kan räkna med ett brett spektrum
av intressenter som bygger upp och delar kunskap samtidigt som de förstärker innovationen och
försöksverksamheten. Framför allt har civilsamhället och näringslivet i allt större utsträckning bidragit
genom sina åtgärder för att minimera matavfallet, göra mobiliteten renare och öka användningen av
återvinningsmaterial inom byggsektorn. Umeå är ett kunskapsnav för regionen och ett samhälle med
en ung och välutbildad befolkning. Dessutom är näringslivet och innovationsmiljön vital och miljövänlig:
det finns fem inkubatorer som arbetar med uppstartsföretag, universitet, kommunen och offentliga
bolag. Kommunala bolag tillämpar innovativa cleantech-lösningar, som handlar om att använda
alternativ ren energi, minska vattenförbrukningen, använda grön kemi och främja hållbart byggande
och hållbara transporter.

28

https://www.greenumea.se/media/1505/the_circular_economy_in_umea_oecd-sv_se.pdf
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I framtiden kommer en fullständig övergång till den cirkulära ekonomin att kräva att man lyckas
övervinna flera utmaningar:
● Förtydliga roller och ansvarsområden inom kommunen för att nå det mål som anges i den
strategiska planen för 2016–2028 i syfte att förbättra ledarskapet och ansvarsutkrävandet;
● Skapa synergier mellan befintliga projekt och initiativ som gör Umeå till en grön, smart och
hållbar stad;
● Matcha den mänskliga och tekniska kapaciteten med de behov som den cirkulära ekonomin
skapar för att förstärka kommunens legitimitet att leda och hantera övergången;
● Engagera intressenter för att identifiera möjligheter inom den cirkulära ekonomin som går
längre än att bara använda konceptet som en synonym för återvinning.
I rapporten ges rekommendationer om konkreta åtgärder för att förbättra Umeås förmåga att ta
initiativ, förmedla/underlätta och möjliggöra den cirkulära ekonomin. Det handlar framför allt om
följande:
För att ta initiativ till den cirkulära ekonomin kan kommunen:
● kartlägga befintliga cirkulära initiativ och framtida arbetstillfällen och färdigheter som krävs för
den cirkulära övergången;
● utföra en metabolismanalys;
● utveckla en strategi för den cirkulära ekonomin och koppla den till befintliga långsiktiga planer;
● främja cirkulär verksamhet genom riktlinjer för specifika sektorer samt märkningar,
certifieringar och utmärkelser;
● främja en kultur av cirkulär ekonomi.
För att förmedla/underlätta samarbetet mellan ett brett spektrum av aktörer för att förverkliga den
cirkulära ekonomin i det praktiska arbetet kan kommunen:
● inrätta samordningsmekanismer inom kommunen;
● öka samordningen med den nationella och regionala förvaltningen;
● samarbeta med universitet, befintliga företag och uppstartsföretag;
● stärka den territoriella sammanhållningen mellan stads- och landsbygdsområden.
För att möjliggöra nödvändiga förutsättningar för styrning och ekonomi kan kommunen:
● identifiera de rättsliga, skattetekniska och ekonomiska instrument som behöver uppdateras för
att främja övergången till den cirkulära ekonomin;
● införa grön offentlig upphandling;
● främja en kapacitetsuppbyggnad för den cirkulära ekonomin;
● utveckla ett ramverk för tillsyn och utvärdering av strategin för en cirkulär ekonomi.
Även om vi är medvetna om att vi bara befinner oss i början av övergången från en linjär ekonomi till
en cirkulär ekonomi i Umeå har staden som mål att införa dessa rekommendationer och höja sin profil
lokalt och globalt. OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities står redo att stödja
Umeå i det här arbetet. Det kommer att vara ännu mer relevant i efterdyningarna av COVID-19-krisen,
31
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då städer och regioner måste ompröva kopplingen mellan miljö och hälsa, reflektera över
avmaterialiseringen av ekonomin och samhället samt till cirkulära kretslopp för resurser.
Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är en satsning i samverkan som syftar till att stötta
näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Om regionerna samverkar
och våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas samtidigt våra regioner till
förmån för alla som verkar och bor här, såväl nu som i framtiden. 2930

1.2 Ronneby Kommun – Cefur - Center för forskning och utveckling i Ronneby
Referensperson: Camilla Sjögren, Projektledare Cefur, Ronneby kommun
Referens: https://www.ronneby.se/cefur
Syfte
Ronneby kommun har valt att satsa på Cradle to Cradle® 31 som ett sätt att stärka kommunens
konkurrenskraft. I centrum för den satsningen finns Cefur, ett Center för Forskning och Utveckling i
Ronneby. Cefurs uppgift är att, inom ramen för Cradle to Cradle®, ge kunskap, inspiration och stöd till
medborgare, företag och kommunala organisationer. Detta görs bl.a. genom utbildningsinsatser,
forskningssamarbeten och nätverkande.

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/naringsliv/cirkular-ekonomi/
http://blogg.regionkronoberg.se/cirkularakronobergkalmarlan/om-projektet/
31
Cradle to Cradle® and C2C® are registered trademarks of MBDC, LLC.
29
30
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Vision
Cefurs vision, som kommunstyrelsen beslutade 2011, är att vara en internationellt erkänd innovativ
motor för hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med särskild inriktning mot Cradle to Cradle®.

Organisation
Cefur ingår i Kommunledningsförvaltningen direkt under Kommunstyrelsen. Verksamhetsledaren för
Cefur rapporterar operativt till kommundirektören. Cefurs politiska styrgrupp består av
Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens 2e vice ordförande. Beslutande politisk nämnd
för Cefur är Kommunstyrelsen.

Verksamhet
Cefurs verksamhet består av två huvudsakliga delar. En del som fokuserar på att informera om Cradle
to Cradle® och ge stöd åt organisationer i deras omställning till ett cirkulärt tillvägagångssätt, t.ex.
genom den fysiska mötesplatsen Cefur Showroom, samt en del som utför forskning och utveckling inom
områdena abrasiv vattenskärning och vattenpolering.

Matchmaking
Cefurs vision är att stödja företag och verksamheter som vill utvecklas mot en hållbar utveckling. Ett sätt
är att Cefur sammanför studenter och forskare med företag = match-making. Cefur har kontakt med
flera lärosäten i hela Sverige och företag i kommunen och regionen. Cefur är ”pusselbiten” som
sammanför forskning och studenter med företag och verksamheter.
Showroom
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I Cefur Showroom kan man lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® som Ronneby
kommun och Cefur arbetar utifrån. 32
I utställningen kan man uppleva och inspireras av goda exempel på miljövänliga och hälsosamma
produkter, material, företag och projekt - se listan till höger med alla utställare samt länkar till deras
hemsidor. Här får innovatörer från flera olika branscher möjlighet att visa upp sig själva samt sina
produkter och projekt. Bakom allt i Cefur Showroom finns en spännande historia. Man kan få svar på
frågorna varför detta är bättre för vår miljö, för vår hälsa, för den ekonomiska tillväxten eller för
människorna som arbetar med tillverkningen.
Här genomförs ofta studiebesök, utbildningar, medborgardialog och temakvällar. Föreningar och
företag kan även använda lokalen för egna möten i denna inspirerande miljö.

Förskolor och byggnader
Ronneby kommun antog i början av 2012 ett generellt kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Ur
programmet:
”Framtidens byggande i Ronneby kommun – såväl nybyggnation som renovering av befintliga byggnader
– ska leva upp till de mätbara mål som tas fram i de projektspecifika kvalitetsprogrammen. Dessa mål
ska inspireras av principer som ursprungligen tagits fram av Michael Braungart och William McDonough
i designsystemet Cradle to Cradle®, C2C.”
I samarbete med Cefur och den tyska konsultfirman EPEA bedrevs ett arbete med att involvera
byggindustrin. I projektplanen finns även ett stort inslag av medborgar- och intressentdialog för att
maximera det värde projekten bidrar med. Ronneby kommun byggde bl.a. Backsippans förskola, där
byggprocessen baserades på ett samarbete med Sundahus i Linköping AB och deras materialdatabas för
att säkerställa att allt byggmaterial var känt och så giftfritt som möjligt. Alla material har blivit bedömda
av kemister innan det köptes in. Detta underlättade medvetna hälsosamma val och kunskapen om varje
skruv finns sparad för fortsatt förvaltning. Dessutom var byggkostnader jämförbara med en
konventionell byggt förskola med 6 avdelningar i grannkommunen under samma år. 33

Foto: Ronneby Kommun, CEFUR Showroom, https://www.ronneby.se/kommun--politik/sa-arbetar-vi-med.../hallbar-utveckling/cirkularekonomi/cefur.html
33
https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling/skola--forskola.html
32
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34

Stadsdelen Kilen
Ronneby Kommun inspireras av Cradle to Cradle® och cirkulär ekonomi. I kvarteret Kilen tar vi steget
från snack till verkstad när det gäller stadens utveckling. Den nya stadsdelen är strategiskt belägen vid
Ronnebyån, mellan den historiska Brunnsparken och stadens centrum, och i direkt anslutning till
järnvägs- och busstation. Visionen är en stadsdel som inspirerar till innovationer, ger ett positivt avtryck
i miljön, bidrar till människors hälsa, förskönar staden samt blir en del av centrum och en mötesplats för
alla.
Området är tänkt att rymma ett varierat utbud av bostäder samt lokaler för handel, kultur och kontor.
För stadsdelen Kilen finns ett generellt kvalitetsprogram 35 som anger vilka värden den nya stadsdelen
planeras innehålla. 36
Cefur startade som ett projekt på våren 2011 och fanns fram till 2019 som en del av Ronneby kommun.
Med hjälp av finansiering från Ronneby Kommun, Region Blekinge och Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden byggdes en unik kommunal verksamhet upp. 37

Foto: Ronneby kommun, Backsippans förskola, https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling/skola-forskola.htm
35
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbc9ac/1493726177436/Generellt%20kvalitetsprogram%20f%C3%B6r%20plan
ering%20och%20byggande%20i%20Ronneby_version%202.pdf
36
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/byggprojekt/kilen---en-ny-stadsdel.html
37
https://www.ronneby.se/kommun--politik/sa-arbetar-vi-med.../hallbar-utveckling/cirkular-ekonomi/cefur.html
34
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KL är en interesse- och medlemsorganisation för
Danmarks 98 kommuner, och genomförde under
2016 ett projekt kring ”den cirkulära kommunen”.
Projektet identifierade kommunernas roll för att få
igång omställningen till en cirkulär ekonomi.
Vad är de uppenbara satsningarna och de
strategiska mål, som kan påskynda processen?
Kommunerna har en nyckelroll att spela för att
stödja den cirkulära övergången lokalt, som en
länk, myndighet och i partnerskap med
medborgarna och företagen. Att arbeta med
cirkulär ekonomi i kommunen handlar därför om
en kretloppsfokuserad grön övergång i alla
förvaltningar och i kommunens verksamhet. I
detta, genom planering, statliga uppgifter,
Figur 4 Utklipp från Inspirationskatalog - Den
upphandling, anbud och affärsfrämjande insatser,
Cirkulære Kommune - KL April 2017 38
för att påskynda den cirkulära omställningen i
affärer och tjänster till medborgarna. Förutom KL:
s inspirationskatalog om cirkulär ekonomi har
exempel samlats, som presenterar ett antal
kommuner och företag som har lyckats integrera
cirkulär ekonomi i sina strategier, samarbeten och
dagliga arbete 39.

2 Strategier & kommunikation – Rekommendationer
Cirkulär ekonomi har inte bara en ekonomisk och resursmässig potential utan det är minst lika viktigt
att det är politiskt intressant och lättillgängligt för allmänheten. Den offentliga sektorn har en tydlig roll
genom samhällsuppdraget, och Region Norrbotten konkret genom uppdraget att driva det regionala
utvecklingsarbetet. Det är positivt att det redan genomsyrar den regionala utvecklingsplanen
Norrbotten 2030, där det anges tydliga mål för regionen att främja en cirkulär ekonomi. Dessa
förutsättningar i kombination med verktyg som upphandling och finansieringsmedel är bra styrmedel
för den offentliga sektorn, att efterfråga och stötta utvecklingen av cirkulära lösningar och därmed
stimulera marknaden att leverera dessa lösningar lokalt. Utöver det bör den offentliga sektorn satsa
mer på dialog, internt och externt med näringslivet och med akademin och utbildning, för att t.ex. ge

38
39

https://www.kl.dk/media/7955/inspirationskatalog-den-cirkulaere-kommune-kl-april-2017.pdf
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/affald-og-cirkulaer-oekonomi/den-cirkulaere-kommune/
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innovativa lösningar möjlighet att testas. Denna samverkan är också något som angetts och efterfrågats
av respondenter i enkätundersökningen.
Det är avgörande att den offentliga sektorn samverkar, mellan glesbygsdkommun och kuststäder,
skapar en gemensam vision och tar en drivande roll mer än bara ett förvaltande perspektiv. En tydlig
och välkommunicerad riktning skapar förutsättningar för intressenternas egna initiativ att
implementera cirkulära tankesätt och lösningar.
En tydlig vision bör definieras, och denna bör göras känd för hela regionen (alla
intressenter,medborgare, näringsliv m.fl.), så att det finns tydliga och långsiktiga målsättningar som
även näringslivet och andra kan förhålla sig till. Det i sin tur leder till att fler inom näringslivet kan få det
enklare att välja mera cirkulära lösningar och göra krävande långsiktiga investeringar. Den offentliga
sektorn bör ta en aktiv roll att skapa en attraktiv och hållbar region, där cirkulära lösningar bidrar med
positiva effekter för människor, miljö och affärer.
En till relevant aktivitet är att berätta om sina ambitioner utanför regionen, i nationella och
internationella sammanhang, samt att lyfta de aktörer och intressenter som redan idag aktivt bidrar till
en cirkulär omställning i regionen. Detta förutsätter såklart att kunskapen om dessa organisationer
finns, och att fler få upp ögonen för redan implementerade lösningar. Ett sätt att ta en konkret steg i
den riktningen är att kartlägga organisationer på regional nivå, och samtidigt samla in information från
organisationerna kring hinder, möjliggörare och effekter av deras cirkulära arbete.
Med denna data som underlag blir det enklare att se vilka styrmedel offentlig sektor kan använda för
att främja befintliga cirkulära lösningar, skapa matchmaking, se vilka incitament som behövs för att
skapa flera nya cirkulära affärsmodeller, samt hur man bäst kan stötta den privata och ideella sektorn.
Att förstå och ta hänsyn till de olika intressenternas (branscher, kommuner osv.) prioriteringar och
utmaningar är relevant för åtgärdsplanering, kommunikationsstrategier och utvärdering. Det stöder
också användningen av utvärderingsresultaten och fortsatt lärande och anpassning av åtgärder.
Dessutom är intressenter relevant för t.ex. riskanalys då det är viktigt att förstå olika perspektiv på vad
som betraktas som trovärdiga bevis på resultat och effekter, t.ex. ekonomiska beräkningar av
lönsamhet, antal nya arbetstillfällen, förbättrad miljökvalitet mm.
Utöver det kommer man kunna sammanställa vilka konkreta positiva effekter som skapas för samhället,
miljön och affärerna. Kommunikationen kring initiativen bör vara positiv och engagerande, lyfta fram
nyttan för de olika målgrupperna. Detta är också en utmärkt kartläggning som kan sammanfattas och
lätt kommuniceras till externa/interna aktörer inför samverkan, för att proaktivt skapa engagemang och
ställa frågan ”Har du fler goda idéer som kan bidra till en positiv cirkulär utveckling i Norrbotten?”.
Att visa resultaten och synliggöra organisationer med cirkulära lösningar kommer att attrahera både
uppmärksamhet lokal, regionalt, men även inom Norden och internationellt, vilket kan leda till ökad
talangattraktion och därmed bidra till inflyttning och kompetensförsörjning.
37
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3 Näringslivsutveckling & kunskap – Exempel

40

3.1 Rethink Business – Central Denmark Region
Referensperson: Hanne Juel, Leader Circular Economy Team Region Midtjylland
Referens: https://rethinkbusiness.dk/ och rapporten https://www.rm.dk/siteassets/omos/aktuelt/nyheder/filer_pdf_etc/2.-udgave-med-intro.pdf
Uppdraget för projektet Rethink Business var att bidra till en ökad andel innovativa företag som skapar
hållbara projekt och produkter som även alltmer efterfrågas på den globala marknaden. Rethink
Business har främjat internationalisering av danska företag och bidragit till att förbättra villkoren för
små och medelstora företag och därmed förberett dem för att möta de utmaningarna på vägen till en
cirkulär ekonomi.
Under perioden 2012–2015 har projektet hjälpt 40 företag att hitta möjligheter i sin produktion där
de kan använda sina resurser bättre och tjäna pengar på avfall. Detta gjordes genom att utveckla nya
affärsmodeller, som bygger på tankesättet bakom cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle.
41

2012 var ambitionen med Rethink Business att skapa tillväxt, nya jobb och nya affärsmodeller för att
uppmuntra grön utveckling regionalt och nationellt i samverkan med starka internationella partners.

Bild Rethink Business: Startdag i Rethink Business 4-projektet 2019 på Compas Hedensted, där de 15 utvalda deltagande företagen
träffades för första gången.
41
http://rethinkbusiness.dk/projekter/rethink-business/missionen/
40
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Handling kräver uppmärksamhet. Därför är det första steget i processen att låta budskapet om den
kommande ekonomiska revolutionen bli känd. Danmarks omställning till den cirkulära ekonomin följde
fyra faser, se nedan.

#1 Gör det känt. För att skapa förändring behövdes det att alla regioner, politiker, kommuner, företag,
icke-statliga organisationer (NGO), skolor och universitet deltog i Rethink Business för att hjälpa till att
sprida ordet om att ställa om Danmark till en cirkulär ekonomi.
#2 Skapa efterfrågan för produkter och tjänster baserade på principerna för en cirkulär ekonomi. Ju
större efterfrågan är, desto större är moroten för företagen att anamma cirkulära principer, och desto
snabbare går omställningen.
#3 Skapa handlingsplaner för företag och kommuner så att de går i bräschen och tänker nytt kring sina
produkter och tjänster så att så litet som möjligt, eller inget, går till spillo. Region Midtjylland tog
ledningen och gav företag och kommuner i regionen gratis rådgivning och hjälp i utarbetandet av
handlingsplaner och genomförande av samarbetsprojekt.
#4 Förankra nya konstellationer där företag, offentliga aktörer och konsumenter jobbar åt samma håll
för att bygga en cirkulär framtid. Genom att skapa otraditionella konstellationer som gagnar alla parter
kan resurser utnyttjas mer effektivt.
Inom bara ett år hade Rethink Business blivit spjutspets för Danmarks övergång till den cirkulära
ekonomin, genom att engagera mer än 1000 personer, 100 företag och ett antal icke-statliga
organisationer och politiker i omställningsprocessen.
Region Midtjylland tog på sig ledartröjan i processen för att engagera och inspirera resten av Danmark
för en gradvis övergång till cirkulär ekonomi. Regionen avsatte resurser för att hjälpa lokala små och
medelstora företag i övergången till cirkulär ekonomi. Rethink Business tog en rådgivande roll i projektet
till både kommuner och små och medelstora företag på alla nivåer i värdekedjan. De samarbetade även
med de främsta konsulterna inom C2C och cirkulär affärsutveckling i Danmark. Målet var att använda
tankesätt bakom Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi för att skapa tillväxt och lönsamhet genom
hållbara partnerskap. Detta hände på ett innovativt sätt, med största möjliga hänsyn till både miljö- och
klimatutmaningarna. Genom en screening av de deltagande företagen, tydliggjordes var i värdekedjan
C2C- insatser kunde stärka affärsutvecklingen och tillväxten mest, och hur detta kan leda till en konkret
handlingsplan. Region Midtjylland avsatte finansieringsstöd som kommunerna kunde använda för att
testa innovativa public-private partnerships och samarbeten som baserades på C2C som en metod för
affärsutveckling.
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Resultatet från Rethink Business var att 20 av 50 företag nådde test- och omvandlingsfasen. 9 av dem
hade sina produkter eller tjänster redo att lanseras i slutet av projektet. Alla hade börjat arbeta
strategiskt för att göra hela verksamheten mer anpassad till Cradle to Cradle och cirkulärt tankesätt. 16
företag var på väg till testfasen, och 14 företag hade inte kommit väldigt långt. Slutsatsen var att det blir
mer framgångsrikt att arbeta med företag och organisationer som redan har påbörjat resan med att
ändra tankesättet och kulturen i verksamheten till ett nytt cirkulärt mindset.
När företagen inte har hört talas om cirkulär ekonomi, har processen att implementera nya lösningar
varit svår. Det var också viktigt att det från VD-nivå var tydligt att man satsade på cirkulära lösningar,
vilket har varit en förutsättning för framgång under projekttiden.
“SME ́s do not want a handbook, they want to get a hand.” – Hanne Juel
Det har blivit ett antal uppföljningsprojekt, bl.a. kring design för demontering. Under 2020 är Rethink
Business inne i sin fjärde omgång - Rethink Business 4.

Rethink Business Results & Cases 2015 rapport https://www.rm.dk/siteassets/om-os/aktuelt/nyheder/filer_pdf_etc/2.-udgave-medintro.pdf
42
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Genom att utbilda affärsrådgivare i cirkulära affärsmodeller med hållbarhet i fokus kan företag minska sin
resursåtgång och samtidigt tjäna pengar. Något som stärker såväl företagens som norra Sveriges
konkurrenskraft. 44 Cirkulär ekonomi handlar om lösningar för att stegvis öka kundvärdet. Affärsutvecklare i
regionen har påbörjat screeningen av företagens förutsättningar att utveckla en cirkulär affärsmodell.
Tillsammans med Esam och nätverket CEBANS erbjuder North Sweden Cleantech företag att få en kostnadsfri
coachning under ett års tid. Sju företag har hittills blivit utvalda att inleda screeningfasen och därigenom
kommit ett steg närmare att få hjälp att utveckla sin nuvarande affärsmodell till en cirkulär.
Cirkulära affärsmodeller är en viktig del för ett hållbart företagande. Nu har vi fått en väldigt bra möjlighet att
hjälpa de utvalda bolagen i den riktningen. Som sidoeffekt så lär ju vi affärsrådgivare oss mer om de praktiska
utmaningarna och kommer kunna hjälpa ännu fler bolag framöver, säger Conny Reidefors, affärsrådgivare på
Arctic Business och medverkande i North Sweden Cleantech. 45

Regional Scan - North Holland - Circle Economy
Referensperson: Jurn de Winter, Project Manager Circle Cities Programme
Referens: https://www.circle-economy.com/resources/58-circular-opportunities-for-the-province-ofnorth-holland

Affärsutvecklare som delta i CEBANS och coacha företag att ställa om till en cirkulär affärsmodell, i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå, Bild:
North Sweden Cleantech
44
https://www.northswedencleantech.se/sv/aktuellt/pressrum/#/pressreleases/utbildning-i-cirkulaera-affaersmodeller-staerker-norrasveriges-konkurrenskraft-2733334
45
https://www.northswedencleantech.se/sv/aktuellt/nyheter/screeningfasen-inledd-for-cirkulara-affarsmodeller/
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Den holländska provinsen Nordholland har valt omställningen mot en cirkulär ekonomi. Genom att
använda smarta strategier för att återanvända resurser inom företagskonglomerat kommer
efterfrågan på jungfruliga resurser att minska, energibesparingar kommer att uppnås och jobb skapas.
Nordholland vill ställa om till en cirkulär ekonomi för att förbereda regionen för en hållbar framtid
samtidigt som det skapar ett hälsosamt ekonomiskt och levande klimat. 46

För att göra denna ambitiösa plan till verklighet har provinsen bett företaget Circle Economy att
visualisera möjligheterna inom Nordholland genom en regional scan och analys. Circle Economy har
kunnat identifiera 58 praktiska cirkulära möjligheter som illustreras genom konkreta exempel.
Använda tomatavfall för att skapa papper? Detta är faktiskt möjligt. Det här exemplet visar hur
restmaterial från en sektor kan användas som en resurs av en annan sektor. Möjlighetskartan (nedan)
som skapats av Circle Economy fokuserar på sju kluster inom provinsen som representerar det största
ekonomiska värdet och erbjuder mest sysselsättning. Dessa sju viktiga kluster som identifierats i
Nordholland (turism, logistik, vägbyggande, sjukhus, trädgårdsodling & utsäde samt
livsmedelsbearbetning och detaljhandel) ger 310 000 jobb och motsvarar ett ekonomiskt värde på 22
miljarder euro. Den totala förbrukningen av material i alla dessa kluster tillsammans är svindlande 12
miljoner ton per år, varav de allra flesta inte används i största möjliga utsträckning i slutet av dess
livscykler. Genom att tillämpa cirkulära strategier inom dessa stora, materialförbrukande kluster kan
den största ekonomiska och ekologiska påverkan göras.
46
Kartläggning av material, energi, vatten, emissioner och avfallsflöden i metallindustrin i Nordholland, från rapporten, bildkälla: Circle
Economy
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”Övergången till en cirkulär ekonomi ger stora möjligheter för den ekonomiska
utvecklingen av företag inom Nordholland. Möjlighetskartan ger oss en mycket
omfattande översikt över var dessa möjligheter ligger. Under den kommande perioden
kommer vi att kontakta industrin i vår provins för att verifiera deras specifika behov och
hur vi kan vara en möjliggörare för dem. Att kombinera denna information kommer att
avgöra var provinsen kommer att fokusera sin energi under första halvåret 2017 ”
– Jack van der Hoek - provinsens ställföreträdare för Nordholland

Genomförande av cirkulära projekt
Transportsektorn producerar årligen 2800 ton avfall i form av nedlagda bilar och kasserade bildelar som
bildäck. Över hela världen avlägsnas mer än 1,5 miljarder däck från fordon varje år, vilket skapar cirka
13,5 miljoner ton fast avfall. Mer än hälften av dessa däck bränns eller deponeras. Ett cirkulärt svar på
denna fråga kan vara att återvinna carbon black (kimrök) från dessa gamla däck istället för att bränna

47 Möjlighetskarta med 58 cirkulära möjligheter inom och över gränserna av olika sektorer i Nordholland, från rapporten, bildkälla: Circle Economy
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dem för att producera råolja. Mängden koldioxidutsläpp som sparas genom denna process kommer att
bidra till att uppnå Parisavtalet.
”Att genomföra den cirkulära ekonomin handlar inte bara om att skapa en hållbar framtid
utan om att skapa arbetstillfällen och föryngra industrier. Det ger affärsmöjligheter i form
av nya samarbeten i värdekedjor och besparingar på material.” – Jurn de Winter,
Projektledare Circle Cities Program
Turism spelar också en viktig roll i Nordhollands ekonomi. Sektorn ansvarar för några av de största
avfallsströmmarna i provinsen med 7 000 ton mat som slösas bort på årsbasis, vilket motsvarar den
årliga livsmedelskonsumtionen på 100 000 personer. En av de lösningar som Circle Economy föreslår är
att hitta sätt att konsumera mat som nu betraktas som avfall. En restaurangkedja i Amsterdam använder
mat som på grund av strikta regler inte kan säljas i stormarknader, men som fortfarande är helt ätbar,
som en källa för sina måltider. Denna restaurang i Amsterdam visar att de per restaurang kan spara cirka
ett ton mat från att hamna i soptunnan varje vecka.
Dessa exempel belyser bara två av de 58 cirkulära möjligheter som provinsen kan genomföra
tillsammans med lokala företag.
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Figur 1 Industriell Symbios i Kalundborg, Danmark, Bild 48
Det som är avfall för den ena fabriken kan vara en värdefull resurs för en annan. En stad i Danmark sparar
in koldioxidutsläpp motsvarande hela det svenska inrikesflyget.
Det här kallas industriell symbios. Skolexemplet är den lilla industristaden Kalundborg på Själland.
”Vi sparar in motsvarande 635 000 ton koldioxid om året, säger Jes Tobiassen, styrelseledamot i Kalundborg
Symbiosis.”
Här har fabrikerna, raffinaderierna och kommunens vattenreningsverk och kraftverk kopplat ihop sig allt
mer under femtio år. Både rent fysiskt med tjocka gröna rör och mer abstrakt genom avtal och samverkan. 49

48
49

http://www.symbiosis.dk/en/
https://sverigesradio.se/artikel/7127973
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4 Näringslivsutveckling & kunskap – Rekommendationer
Utifrån ovan nämnda inspirationsexempel framgår det tydligt att två avgörande faktorer för att skynda
på omställningen till en cirkulär ekonomi är att skapa medvetenhet och öka kunskapen. Mycket
erfarenhet finns att hämta från bl.a. Danmark och Nederländerna, där både företag och offentlig sektor
har jobbat med frågorna ett antal år redan, så att organisationer där har lärt sig både av misstag och
framgångar.
Såsom Hanne Juel från Region Midtjylland påpekar bör det första steget vara att skapa medvetenhet
kring cirkulära lösningar - att det är möjligt. Sedan att hjälper till att skapa efterfrågan, t.ex. genom
verktyg som offentlig upphandling och finansieringsstöd, vilket är också något som OECD
rekommendera. OECD förespråkar också att skapa tydliga handlingsplaner, helst med koppling till
befintliga planer, strategier och dokument, för att utnyttja synergieffekter och skapa mer samverkan
över gränserna. Lärdomarna är att det är viktigt att förankra nya konstellationer där företag, offentliga
aktörer och konsumenter jobbar åt samma håll för att bygga en cirkulär framtid. Genom att skapa
otraditionella konstellationer som gagnar alla parter kan resurser utnyttjas mer effektivt.
När företagen inte har hört talas om cirkulär ekonomi, har processen att implementera nya lösningar
varit svår i Region Midtjyllands projekt Rethink Business - vilket är inte bara erfarenhet av stödjande
insatser i Danmark, men också på flera håll i Sverige. För att satsningar ska lyckas är det avgörande att
företagens ledning och VD-nivå är tydligt och aktivt stödjer utvecklingen av cirkulära lösningar.
Detsamma gäller för offentlig sektor och den politiska viljan och beslutsfattande.
En annan viktig rekommendation från Rethink Business är att ge framförallt småföretagen, men också
kommuner, en stödjande hand, personer som man kan samverka med - och inte enbart en rapport eller
handbok. Omställningsprocesserna kräver tid, resurser och insatser från flera aktörer - men kan lyckas i
samverkan, och skapa värde och mervärde för samhället och miljön i stort. Därför bör offentlig sektor
anta rollen som facilitator och skapa rätt förutsättningar, t.ex. genom att först och främst kartlägga vilka
cirkulära initiativ som pågår redan idag (OECDs första rekommendation till Umeå kommun). Via denna
kartläggning kan organisationer reflektera över sina egna cirkulära lösningar. Organisation kan då lämna
in information om vilka effekter dessa ge utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, samt
vilka hinder och möjliggörare organisationen kan identifiera för implementering av cirkulära lösningar.
Med denna data som underlag blir det lättare att både skapa handlingsplaner, och sätter prioriteringar
för områden eller sektorer och ge förslag på policy-förändringar som krävs för att underlätta att fler kan
satsa på att utveckla cirkulära lösningar. Här kan politiken t.ex. arbeta tydligt för att undanröja hinder
när arbete för t.ex. reparationer är dyrare än att köpa nya prylar. Att ta reda på vilka styrmedel och
åtgärder som krävs så att offentlig sektor kan underlätta att fler lönsamma företag startas inom
reparation, delning, och uthyrning.
Offentlig sektor kan också, såsom Nordholland, kartlägga flöden av material, energi, vatten, avfall,
emissioner m.fl. i geografisk avgränsade områden eller över sektorer, för att skapa ett tydligt
dataunderlag. Det kan visa på var det finns de största utmaningar t.ex. kopplat till koldioxidutsläpp, eller
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outnyttjade avfallsströmmar som idag förbränns. Nordholland har tittat närmare på olika sektorer och
dess förbrukning, för att sedan i nästa steg titta på potential och möjligheter, både inom sektorer, och
över sektorsgränserna för att sluta kretslopp, som t.ex. minska matsvinn i livsmedelskedjan.
Data och information hjälper till att välja vilka aktiviteter som kan göras för att adressera utmaningar
och behov i olika branscher, och hur dessa ska prioriteras. Utan en helhetssyn och överblick över
kommunens eller regionens utmaningar med flöden och utsläpp, kan det lätt hända att prioriteringar
läggs på små eller fel åtgärder som inte skapar de stora förändringar, såsom utsläppsminskningar, som
krävs i enlighet med Parisavtalet. Det kan också vara relevant att först och främst göra en fördjupad
intressentanalys utifrån t.ex. ett regionalt utvecklingsperspektiv, eventuellt även över länsgränserna.
Att förstå och ta hänsyn till de olika intressenternas (bl.a. branscher, ideell sektor, kommuner osv.)
prioriteringar och utmaningar är relevant för åtgärdsplanering, kommunikationsstrategier och
utvärdering. Det stöder också användningen av utvärderingsresultaten och fortsatt lärande och
anpassning av åtgärder. Dessutom är intressenter relevant för t.ex. riskanalys då det är viktigt att förstå
olika perspektiv på vad som betraktas som trovärdiga bevis på resultat och effekter, t.ex. ekonomiska
beräkningar av lönsamhet, antal nya arbetstillfällen, förbättrad luftkvalitet mm.
Här finns också potential att knyta an till befintliga strategier och mål inom offentlig sektor, att skapa
lärande nätverk för ökat kunskapsspridning och samverkan i hela regionen. Ett sätt att främja den
cirkulära omställningen är att utbilda näringslivsfrämjare, affärsrådgivare som i sin tur har mycket
kontakt med företagen och stödjer deras utveckling.
Rådgivning hjälper kommuner och företag att påskynda omställningen till cirkulära lösningar lokalt, som
kräver helhetssyn från regionen att skapa samverkansmöjligheter mellan aktörer, som ev. inte såg
varandra som tydlig samverkanspartner förut (matchmaking).
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5 Inköp & upphandling – Exempel

50

5.1 Gällivare och Haparanda kommun upphandlar rekonditionerad IT
Referensperson: Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead, Inrego AB
Referens: https://www.mynewsdesk.com/se/inrego/news/gaellivare-vaeljer-bort-nya-datorer-103391
Det viktigaste i en cirkulär ekonomi är att tänka rätt från början. När man upphandlar cirkulärt måste
man också se till att produkterna får ett cirkulärt liv även när man själv är klar med dem. Det handlar
helt enkelt om att ändra sitt synsätt, säger Sebastian Holmström, Circular Strategy Lead på Inrego
Offentlig sektor är bättre på att sälja IT-utrustning, men inte lika bra på att köpa in. Man ser i huvudsak
hinder med begagnad IT-utrustning. Så som att den presterar sämre, att den kommer gå sönder eller
att batteriet är dåligt. Det är en myt vi vill slå hål på, säger Sebastian.

Bild: Inrego raderar, uppgraderar och testar alla produkter grundligt. Ut kommer återanvänd teknik med samma kvalitet och prestanda
som ny. Bildkälla: https://www.inrego.se/
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Exempel 1: Haparanda Kommun år 2020
Haparanda kommun har under 2020 gjort klimatbesparingar, man har sparat in ca 5200 kilo
koldioxidutsläpp genom att handla begagnad elektronik via Inrego.

Exempel 2: Gällivare kommun år 2015
”Vi har under de senaste åren sparat fyra miljoner kronor på att handla rekonditionerad IT”, säger
Anders Skoglund, IT-chef i Gällivare (2015).
Lärare, elever, kommunpersonalen och även kommunalrådet – i Gällivare arbetar alla på
rekonditionerade datorer.
”Det började för ett par år sedan när vi stod inför ett större migreringsprojekt och behövde byta ut hela
datorparken. Budgeten räckte inte till att köpa eller leasa ny utrustning så jag började titta på
begagnatmarknaden och upptäckte att all utrustning som täcker våra behov fanns där, fast till halva
priset eller lägre. Det innebar i sin tur att vi kunde lägga pengar på att bygga en ny servermiljö”, berättar
Anders Skoglund. I verksamheten används idag cirka 1 800 rekonditionerade HP-datorer, både bärbara
och stationära. Även surfplattor och servrar har köpts in begagnat. Gällivare kommun väljer bort ny ITutrustning och köper enbart rekonditionerade datorer till hela den kommunala verksamheten.
”Standardisering är viktigt för en effektiv drift och vi har lyckats skapa en homogen IT-park. Vi har till
exempel endast en modell av stationära datorer och några få modeller av bärbara”, säger Anders
Skoglund som är nöjd med kvaliteten på datorerna från Inrego.
”Det har ingen betydelse att utrustningen har några år på nacken, inte i vår verksamhet där vi mest
använder vanliga kontorsprogram. Datorerna fungerar stabilt och bra och dessutom har vi garanti på
alla produkter”, menar han.
Gällivare satsar på grön IT och har bland annat infört videomöten för att minska resandet. Även om det
var budgetskäl som fick Anders Skoglund att välja begagnad IT, tycker han att miljönyttan med
återanvändning är en viktig aspekt i sammanhanget. Genom att handla rekonditionerad IT istället för
ny utrustning har Gällivare bara under 2014 besparat miljön från 5 306 kilo koldioxid. Det motsvarar
energin för att driva 509 kylskåp i ett år, värma upp 21 lägenheter i ett år eller köra 0,8 varv runt jorden
med bil.
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Malvin: En digital förmedlingstjänst som kan beskrivas
som ett ”internt blocket” där Malmö stads
stadsområden/förvaltningar kostnadsfritt kan förmedla
möbler, böcker, hjälpmedel och annan utrustning mellan
Malmö stads förvaltningar.
”Jag tror vi alla är överens om att de miljoner vi kan spara
på onödiga inköp och lagerutrymme kommer till bättre
nytta i klassrummet eller på vårdboendet. Därför måste
det också vara lätt att göra rätt som anställd, oavsett om
du cyklar i tjänsten eller om du inreder det nya
kontoret. Med Malvin och Tjänstecyklar slår vi ett slag för
minskat klimatavtryck och hållbar konsumtion.” 51

Figur 3 Malmö stad återanvänder Foto:
Malmö stad, 2014.

52

5.2 Bollnäs kommun – Ljus som en tjänst
Referensperson: Joel Smedberg, VD grundare av Brighteco (tidigare 2punkt1)
Referens: https://www.bollnas.se/index.php/88-aktuellt/2525-nytt-ljus-med-manga-foerdelar

51
52

https://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-stad-aateranvaender-bra-foer-baade-miljoe-och-plaanbok-991394
Bollnäs kommun förskola, bildkälla: Brighteco https://www.brighteco.se/2020/05/18/bollnas-forsta-kommun-med-ljus-som-tjanst/
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Bollnäs kommun har tagit ett banbrytande beslut genom att hyra ljus som tjänst i stället för att köpa
armaturer. På tisdagen den 10 april 2018 presenterades funktionsupphandlingen som resulterat i en ny
innovativ lösning. Det innebär att först och främst förskolor och skolor i Bollnäs kommun får en ny
leverantör av ljus. Ljus som hyrs och anpassas efter deras behov. Sökandet efter en bra lösning för
belysning tog fart när Bollnäs kommun skulle byta energikrävande och ålderstigna lysrörsarmatur som
finns på skolorna idag. Armatur med energisnål ledbelysning började installeras men elever och
personal var inte helt nöjda med ljuset.
”Ljuset i lokaler är en viktig aspekt för att barnen och personal i skolan och förskolan ska må bra och
prestera på topp. Vi tycker att brukarna ska få vara med och bestämma vad som är bra ljus och i och
med det här avtalet kan de göra det”, säger Johan Larsson, projektledare på Bollnäs kommun.
Bollnäs kommun är banbrytande med sättet att genomföra funktionsupphandling!
”Jag skulle vilja säga att Bollnäs kommun är den modigaste kommunen i Sverige som vill satsa på denna
typ av tjänst. Detta innebär att vi kan förändra hur en organisation tänker och hur man på ett lättare
sätt kan driva innovationer i en offentlig sektor”, säger Joel Smedberg, grundare och ägare av Två punkt
ett.
”Avtalet, som går ut på att vi hyr ljus som tjänst, gör att vi slipper låsa fast oss vid en typ av belysning i
tider då utvecklingen inom ledbelysning går snabbt och fortsätter att utvecklas. Leverantören anpassar
och byter ut ljuset utifrån de behov som finns. Det här är banbrytande! Dessutom sparar vi både tid och
pengar och får samtidigt det senaste och utifrån brukarnas behov det ljus som passar bäst”, säger Johan
Larsson, projektledare på Bollnäs kommun.

Intresse i lokalmedia
Både SVT och HelaHälsingland var på plats för att göra reportage.

Stort intresse nationellt
Sveriges civilminister Ardalan Shekarabi, Svenskt näringsliv, Silf (Sveriges Inköps- och Logistikförbund)
och diverse upphandlingstidningar har visat ett stort intresse för den här upphandlingen. Intresset är
även stort bland andra kommuner som upptäckt alla fördelar med den här typen av upphandling.

51

www.grudeproject.eu

Figur 4 Ett skåp från 1897, möbler från ett
äldreboende, tavlor som stått bortglömda i ett
förråd – så har kommunchefens kontor inretts i
Robertsfors. Inredningen är ett resultat av
kommunens satsning på cirkulär ekonomi. Bild:
Folkbladet 2019. 53

Bruksam är en del av den kommunala
verksamheten i Robertsfors kommun.
Bruksam driver en butik med samma namn.
Det som säljs i butiken kommer från
kommunens förråd samt från privatpersoner.
Kommunens enheter har möjlighet att på
Bruksam hämta det de behöver till den
kommunala verksamheten. De som arbetar på
Bruksam har antingen en fast anställning och
fungerar då som handledare eller så kommer
man
från
arbetsförmedlingen,
försäkringskassan, sociala enheten eller från
något arbetsmarknadsprojekt. På Bruksam
kan man då få träning att komma tillbaka till
arbetslivet eller testa sin arbetsförmåga. 54

5.3 Umeå kommun – Klimathänsyn och cirkulär upphandling
Referensperson: Märta Streijffert, Samordnare Miljö-och hälsoskydd, Umeå kommun
Referens:https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhal
lbarhet/klimathansyniupphandling.4.1c16b00a1742340e02e941.html
Klimathänsyn i upphandling finansierades av Energimyndigheten och var ett ettårigt projekt som pågick
från oktober 2019 till oktober 2020.
Vi behöver ta större hänsyn till klimatpåverkan i upphandlingar. Det har varit utgångspunkten för
projektet Klimathänsyn i upphandling. Projektet har bland annat tagit fram ett antal åtgärdsförslag för
hur Umeå kommun kan ta större klimathänsyn och främja cirkulära varor och tjänster i sina
upphandlingar.
Projektet är en del i Umeå kommuns arbete med att minska klimatavtrycket från konsumtionen. Idag
orsakar konsumtionen i Umeå 11,5 ton växthusgaser per person och år. Den offentliga sektorn, som
kommunen är en del av, står för nästan 4 ton. På sikt ska kommunens konsumtion bli helt klimatneutral.
Vår uppgift har varit att ta reda på hur våra upphandlingar kan bidra till målet.

53
54

https://www.folkbladet.nu/2019-02-11/robertsfors-tar-aterbruk-till-nasta-niva
https://bruksam.se/
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Åtgärdsförslag
Projektets arbete har resulterat i tolv åtgärdsförslag i
syfte att skärpa arbetet med hänsyn till klimat och cirkulär
ekonomi vid upphandlingar som Umeå kommun gör och
de inköp som sker genom de upphandlade
leverantörerna. Av de tolv förslagen fokuserar de första
åtta åtgärderna på vad som organisatoriskt behöver
komma på plats och de resterande fyra förslagen
djupdyker kring vad som behöver genomföras för att ta
en ökad hänsyn inom produktområdena transporter,
livsmedel, IT-produkter och möbler. Åtgärdsförslagen går
att återfinna i projektets slutrapport. 55

Materialflöden
Projektet har genomfört en studie i hur materialflödena i kommunen kan bli effektivare genom mer
cirkulära inköpsmodeller och resursutnyttjanden. Studien har genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet
och har bland annat tagit avstamp från de två studierna 8 ton society (RISE) och The economics and
governance of the circular economy in cities (OECD) som Umeå deltagit i. I studien har nuläget kartlagts,
cirkulära aspekter inom transporter, livsmedel, IT-produkter och möbler har belysts samt har IVL tagit
fram ett antal rekommendationer för vad som behöver komma på plats för att åstadkomma en cirkulär
offentlig upphandling. 56

Webbutbildning
Kunskapen om klimathänsyn i upphandling måste öka och därför har projektet tagit fram en
webbutbildning som kan användas vid upphandlingar. Webbutbildningen syftar till att öka kunskapen
inom klimat, cirkulär ekonomi, marknadens utveckling och hur upphandlingarna kan bidra till den
hållbara omställningen.

Stödformuleringar
I projektet har stor vikt legat på att involvera aktörer som är kopplade till upphandlingsprocessen. I
dialogerna som genomfördes belystes behovet av att få tillgång till stödmaterial som kan underlätta ett
kravställande med fokus på klimat och cirkulär ekonomi. Stödformuleringarna och mallarna som tagits
fram utgår från Upphandlingsmyndighetens kravformuleringar i deras kriteriebibliotek, men där

https://www.umea.se/download/18.53e0672d175d457ae3b53/1605603248869/Slutrapport%20Klimath%C3%A4nsyn%20i%20upphandlin
g.pdf
56
https://www.umea.se/download/18.53e0672d175d457ae3b52/1605603248717/Rapport%20Studie%20materialfl%C3%B6den.pdf
55
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formuleringarna förklarats ytterligare och satts i ett sammanhang kring hur dessa kan bidra till Umeå
kommuns målsättningar.
Verktyg för klimatberäkning
Ett ännu pågående arbetet är Umeå kommuns deltagande i projektet Accelerera mot Agenda 2030. Där
är Umeå tillsammans med Kalmar pilotkommuner i arbetet med framtagandet av ett verktyg som
kommuner ska kunna använda sig av med syfte att klimatberäkna den offentliga och privata
konsumtionen inom kommunen. 57

6 Inköp & Upphandling – Rekommendationer
Upphandling och inköp är viktiga verktyg i omställningen till en cirkulär ekonomi. Det kan vara av stor
nytta att skapa långsiktig samverkan mellan kommuner, region och andra stora aktörer inom offentlig
sektor för att hjälpa varandra med cirkulära upphandlingar. Detta gäller både att gemensamt ta fram
metoder för kunskapsökande insatser, samt stödja varandra i framtagande för upphandling av
produkter och tjänster med cirkulära kravspecifikationer.
Övergripande finns mer inspiration och detaljerat information från upphandlingsmyndigheten 58 och
Sveriges nya strategi 59, samt handlingsplan för cirkulär ekonomi 60. Sveriges strategi för cirkulära
ekonomi lyfta bl.a. följande punkter:
•
•
•

Göra det enkelt och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och
återanvända produkter.
Bidra till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig
upphandling.
Ställa höga krav på giftfrihet för såväl återvunnet material som jungfrulig råvara.

Det kan vara relevant att diskutera frågor kring roll och mandat av inköpare och upphandlare i offentlig
sektor, och fråga sig vilket förhållningssätt och vilken kultur som är normen, och hur det skulle kunna
förändras för att främja cirkulär upphandling – så att det blir en naturlig del i varje process att tänka på
mer än enbart priset. Kulturella normer och inställningar, samt regler och lagstiftning är hinder som dem
flesta kommuner och städer har angett som utmaningar i omställning till cirkulär ekonomi i OECDs
studie, som även Umeå kommun deltog i. Kunskapsökning behövs inte bara på
upphandlingsavdelningar, men hos alla med ansvar och möjlighet för inköp inom offentlig sektor. Beslut
om inköp bör utgår ifrån ett helhetstänk och ifrån behoven, och hur de bäst kan tillgodoses på lång sikt
med en positiv påverkan på ekonomi, miljö och hälsan.

https://www.umea.se/byggaboochmiljo/samhallsutvecklingochhallbarhet/klimatmiljoochhallbarhet/klimathansyniupphandling.4.1c16b00a
1742340e02e941.html
58
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/2018/mal-6--upphandling-som-verktyg-for-encirkular-ekonomi/fyra-strategier-for-cirkular-upphandling/
59
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
60
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
57

54

www.grudeproject.eu

Fokuset bör flyttas till att ställa krav på den funktion som efterfrågas, och se om det bäst uppfylls av en
tjänst eller en produkt. Genom att hyra eller leasa produkter, betalar man bara för användning, och
sparar kostnaden för råvaran samt besväret att ta hand om produkterna när dessa är uttjänta –
avfallshantering kommer i vanliga fall med en kostnad, i både tid och pengar, samt för miljön och hälsa
som sällan räknas in i totala kostnaden vid upphandlingstillfället. För att ta reda på vad marknaden
potentiellt skulle kunna erbjuda, och skapa efterfrågan, kan kommuner använda sig av bl.a.
dialogträffar, t.ex. med olika intressenter och leverantörer genom RFI (request for information), och ev.
efterföljande innovationsupphandlingar. Offentlig sektor bör också bidra genom att skapa fler
inicitatment för cirkulära lösningar såsom finansieringsmedel (företagsstöd, regionala
utvecklingsmedel, EU strukturfonder), då finansiella resurser också utpekades som en av dem stora
tydliga hinder för omställning till en cirkulär ekonomi i OECD studien 61.
Det behövs mera resurser för att kommunicera nyttan och minskade kostnader med att satsa på
cirkulära lösningar. Här kan den offentliga sektorn gå före och analysera egna verksamheter (sjukvård,
skolor, omsorg, fastigheter mm) och skapa åtgärdsplaner baserat på fakta (t.ex. flödesanalyser) och
kopplat t.ex. till visionen i den regionala utvecklingsplanen eller lokalt uppsatta mål, exempelvis för
minskade koldioxidutsläpp. På det sättet kan de första stegen mot dem bästa lösningarna med positiv
påverkan både klimatmässig och kostnadsmässigt tas.
Återbruk, återtillverkning och återvinning har en stor potential för besparingar och minskade kostnader,
bl.a. för den offentliga sektorn. Det skapar ekonomiska besparingar samtidigt som det sparar på
resurser, skapar nya förädlade materialflöden, minskar miljöpåverkan, och skapar nya arbetstillfällen i
Sverige. Satsningar kan också främja social mångfald genom t.ex. att erbjuda meningsfull sysselsättning
till människor långt ifrån arbetsmarknaden, såsom Bruksam i Robertsfors eller Returbutikens
verksamhet i Umeå. En konkret åtgärd kan vara att ta tillvara på idéer hos kommunala bolag med ansvar
för återvinning, vatten och energi, som redan har vilja till förändringsarbete och se potential att skapa
lösningar med gynnsam geografisk spridning och samverkan över kommungränserna.
Att undersöka beteende och konsumtionsvanor före och efter olika insatser, t.ex. tillsammans med
akademin, kan också ge extra tydliga dataunderlag och hjälper till att få större acceptans och spridning
av resultat, och ev. förändrings på policies (se t.ex. konsumtionsvaneundersökning från Umeå
kommun 62).
Återbruk och återtillverkning av interna kommunala resurser och utbyte mellan olika aktörer i den
offentiga sektorn i regionen är ett annat område med stor potential, det kan i första steget handla om
möbler, utrustning, fordon och IT. Där skulle t.ex. gemensamt inköpta digitala plattformar underlätta
hanteringen att dela med sig inom organisationen eller med andra organisationer, samtidigt som
kommunerna kan tillgodose behov av fastigheter för lager och samlogistik för att dela på resurserna
tillsammans. Som en utökad kommunal service skulle sådana system också kunna öppnas upp för andra
61
62

https://www.oecd.org/regional/cities/circular-economy-cities.htm
https://www.klimatorientering.se/
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aktörer, t.ex. en tjänst för att skapa tillgång till utrustning och lokaler för föreningslivet, kulturella
näringar m.fl.

7 Samhällsplanering & Service – Exempel

63

7.1 Nesodden kommun - Kartläggningen av möjligheter för ökad resursdelning
Referensperson: Cynthia Reynolds, grundare av Circular Regions, författare till rapporten
Referens:https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A136f48f
9-1e57-491d-9d7d-80f7ff6b3fea#pageNum=12
I en förstudie för Nesodden kommun har SmartUse AS arbetat för att bedöma behovet av ett
framtidsinriktat projekt som kartlägger gemensamma resurser och användare och definierar teknik för
att koppla samman företag, volontärarbete, myndigheter och invånare. Nesodden kommun ska vara en
pionjärkommun inom cirkulär ekonomi, och denna förstudie ska bidra till kunskap och handling.
Som en del av kartläggningen av möjligheter för ökad resursdelning på Nesodden genomförde SmartUse
AS, i samarbete med föreningen Nesoddliv, en anonym enkätundersökning under perioden 1 - 21 juni
2020. Sociala medier, lokala medier och direktkontakt med vissa grupper och individer användes för att
nå respondenter. Resultatet är en ganska unik uppsättning data, eftersom den här undersökningen
gjordes mitt under Coronakrisen, med osäkerheten och rädslan för smitta.

Från Rapporten Nesodden kommune https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A136f48f9-1e57491d-9d7d-80f7ff6b3fea#pageNum=1
63
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Mål
•

Hitta drivkrafter, utmaningar, frustration och motivation för ökad ansvarsfull konsumtion i hela
samhället

•

Identifiera nya affärsmöjligheter som skapar ökat lokalt värdeskapande genom tillgång framför
ägande

•

Översikt över den nuvarande situationen med vem, vad och hur vi delar idag, samt nya
möjligheter
Definiera teknik / funktionalitet som kan hjälpa till att sänka tröskeln för delning mellan;
industri, invånare, offentlig sektor och tredje sektor (volontärarbete)

•

Sammanfattning
176 svar mottogs.
1,8% av Nesoddens hushåll svarade.
62% av svaren kom från kvinnor.
Åldersgruppen 46–55 år var den överlägset största gruppen som svarade.
78,1% av de svarande har en högre utbildning.

Utbud och efterfrågan
100% av organisationerna vill ha tillgång till hyra / låna snarare
än att köpa nya saker. Följande vill ha ökade inkomster genom
uthyrning av befintliga tillgångar:
• Kommun
50%
• Frivilligarbete
67%
• Företag
73%
27,8% Svarade att ökad tillgång till verktyg / lokaler / utrustning
kan hjälpa dem att starta eget. 67% av all delning på Nesodden
sker utan något system med endast ett muntligt avtal. Detta
gäller även företag och kommuner. 22% av organisationerna vill ha tillgång till ljud- /
belysningsutrustning, detta inte bara inom konst och kultur. 15% av organisationerna vill ha tillgång till
makerspace / workshop / CNC-fräsning. 48% gav värdefull input till önskad funktionalitet i en framtida
digital plattform.

Logistik
Nesodden har en geografi som koncentrerar invånare och aktivitet vid mötesplatser. 57% är villiga att
hämta saker vid en central mötesplats. 14% Behöver leverans hem för att låna. Här är orsakerna: 40%
brist på transport, 30% lite tid, 25% hälsa.
57
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Ytterligare information, slutsats och förslag för vidareutveckling finns i ”Förstudierapport för
kommunen Nesodden” daterad 30 juni 2020. Detta projekt har fått nationellt och internationellt
intresse och hela rapporten är på engelska. 64

65

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A136f48f9-1e57-491d-9d7d-80f7ff6b3fea#pageNum=1
Information om värdebevarandet genom återanvändning, återbruk, reparation, etc. vs. värderförlust från återvinning, bild från Rapporten
Nesodden kommune https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A136f48f9-1e57-491d-9d7d80f7ff6b3fea#pageNum=1
64
65
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När Umeå Energi lanserade konceptet med att
låta kunder hyra solceller var de först i Sverige
att kunna erbjuda en produktfärdig
helhetslösning för denna typ av elförsörjning.
Intresset har varit ännu större än väntat och till
våren monteras de första hyr-solcellerna på
Umeåbornas tak. Tidigare hade elbolaget
lanserat solceller till försäljning för sina kunder,
vilket visade sig ha ett stort intresse. Men i
slutändan var det få som faktiskt gick vidare till
köp. –
Tidigare
var
det
främst
teknikintresserade äldre män som valde att
investera i solenergi, men med den här
Figur 5 Sanna Bernhardsson och hennes familj i lösningen ser vi att solceller öppnas upp för en
Strömbäck hyr solceller av Umeå Energi sedan större grupp. Det är till exempel flera
september 2017 och är nöjda med upplägget. Bild: småbarnsfamiljer i villa som har anmält sitt
Umeå Energi 66
intresse, och det är såklart väldigt roligt att
se. 67

7.2 Sollefteå Bredbandsbullerbyar
Kontaktperson:
Petra
Henriksson,
Utvecklingsledare
Referens: https://solatum.se/bredbandsbyllerbyar/

Bredbandsbullerbyar,

Solatum

I projektet Bredbandsbullerbyar vill vi öka inflyttning till Sollefteå kommun genom att rikta oss till
storstadsmänniskor som drömmer om ett boende på landsbygden. För att locka människor från de allt
folktätare städerna ska projektägaren, Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum Hus&Hem AB,
lokalisera tillgängliga fastigheter med exempelvis ekonomibyggnader och boningshus, och utifrån dem
ta fram planer för nya moderna bostäder i anslutning till de redan existerande. Med
Bredbandsbullerbyar vill vi helt enkelt förenkla för intresserade yrkesverksamma personer med
möjlighet att arbeta på distans att välja att flytta till landsbygden i Sollefteå kommun.
Befolkning i arbetsför ålder i Sollefteå kommun tros minska betydligt inom en femårsperiod. Detta
reducerar skatteunderlaget i kommunen och utmanar möjligheterna att behålla ett bra utbud av service
för kommuninvånarna. Samtidigt finns det, enligt en webbenkät, ett stort antal personer i Stockholm
som vill ha lugnet på landsbygden och bo närmare skog, vatten och andas ren luft. En stor del av dessa
personer är också intresserade av att jobba med småskaligt hållbart jordbruk och matproduktion.

66
67

http://www.umeaenergi.se/el/solceller/kundcase
https://www.solenerginyheter.se/20190803/98/umea-energi-pionjar-med-unik-losning
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Men anledningarna att flytta ut kan vara många, och gruppen som intresserar sig för detta sätter helt
sin egen prägel på verksamheten. Intressegruppen Byakademin hjälper till i rekryteringsprocessen och
ordnar kurser och träffar för de intresserade. De kan också hjälpa till och delta i etablerandet av de nya
företag och föreningar som de boende vill starta. Målet på lång sikt är att konceptet kan kopieras till
andra landsbygdsområden, skapa ytterligare inflyttning och är ett exempel för kontraurbanisering i hela
landet. 68

Figur 6 Gålsjö bruks första hyresgäster var arbetare som jobbade på bruket. Trehundra år senare kan
det bli aktuellt med nya hyresgäster. Foto: Åsa Eriksson 69

Kommunala inventeringar: Tomma hus – tillgång eller skamfläck?
Flera kommuner har, inte sällan inspirerade av ett projekt i Falkenberg, börjat kartlägga vilka tomma
bostäder som finns. Bland de som startat, eller kommer att starta, ödehus-inventeringar finns bland
annat Pajala, Övertorneå, Storuman, Skellefteå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Örebro, Strängnäs, Grästorp,
Hylte och Oskarshamn. 70

https://solatum.se/bredbandsbyllerbyar/
https://www.hemhyra.se/nyheter/bostadsbolag-vill-hyra-ut-odehus-att-radda-landsbygden-norr/
70
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tomma-hus-en-resurs-eller-en-belastning
68
69
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Figur 7 Svampodling Spis i Kiruna 2017
(Reportage Di Weekend) Foto: Jesper Frisk

540 meter under jord i Kirunagruvan finns en av
Sveriges få odlingar av shiitakesvamp. 71 Det var
Sven-Ivan Mella som under 1980-talet startade
verksamheten i en nedlagd gruvort. Gruvan är
perfekt för svampodling. Jämn och låg temperatur,
utan yttre påverkan som insekter eller väderomslag.
Värme och vatten är allt som krävs för att sätta igång
växtprocessen. Varannan dag åker personal ner och
tittar till odlingen. Spis testar även så kallad
hydroponisk* odling i gruvan. Dill, persilja, basilika
och salladssorter växer i stenull, där vatten blandas
med tillsatt gödning. Enda ljuskällan är från LEDbelysning i taket. Ett utmärkt sätt att odla inomhus
och på liten yta. 72 2019 tvingas Spis stänga sin
svampodling som man nyligen investerat en halv
miljon kronor i. LKAB har sagt upp hyresavtalet av
säkerhetsskäl. 73

8 Samhällsplanering & Service – Rekommendationer
Det bör vara lätt att göra rätt, både för medborgare och företagare. Den offentliga sektorn kan skapa
rätt förutsättningar så att cirkulära affärsmodeller implementeras, nyttjas och utvecklas över tid. Det är
viktigt att hitta och stötta eldsjälar, både inom privat och ideell sektor, som brinner för frågan och sina
egna verksamheter. Dessa personer kan vara avgörande för att nå framgång med olika insatser, och kan
vara viktiga exempel för att visa att omställningen är möjligt i alla branscher och på alla orter.
Kommunerna kan både skapa bättre förutsättningar för näringslivet, men även för medborgarna att
anamma nya konsumtionsvanor. Både genom nudging 74, och att göra synliga insatser för
beteendeförändring.
En service, likt Bruksam i Robertsfors, eller Returbutiken i Umeå kan skapa meningsfull sysselsättning
och möjlighet för arbetsträning. Och utöver det kan sådana kommunala verksamheter också underlätta
återbruk, till och med genom reparation och nyskapande av avfall (upcycling, t.ex. trasor blir
trasmattor). Kommunal insamling av “avfall” behöver ge incitament till medborgarna att lämna saker
dem själva inte har nytta av till återbrukshus, istället för att slängas. Olika åtgärder, såsom att inreda
kommunens egna kontor och lokaler med återbruk, och återbruks-butiker kan också förbättra tillgång

https://weekend.di.se/reportage/en-guldgruva-for-svampalskare
https://www.lkab.com/sv/nyhetsrum/lokala-nyheter/hog-kvalitet-pa-gruvodlad-svamp/
73
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2019/januari/svampodling-i-kirunagruvan-staengs/
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https://beteendelabbet.se/Nudging/vad-aer-nudging/
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och status av återbruk 75. Synliggörande är avgörande, t.ex. tillgång i ortens centrum, butiker eller
mötesplatser, samt lokaler med generösa öppettider eller digitala bokningssystem för second-hand
(såsom Returfynd, en “gebortbutik” där man digitalt bokar och sedan hämtar second hand-prylar
gratis 76). Likaså kan kommuner implementera digitala plattformar och logistiklösningar för att
underlätta delandet av sällan nyttjade utrustning, fordon, maskiner osv., inom den egna verksamheten,
men även med andra som kan ha nytta, t.ex. ideella föreningar som är i behov av ljudanläggningar, tält,
etc. för att främja kultur- och fritidsaktiviteter. En bra början är t.ex. lokal samverkan med Fritidsbanken
som finns över hela Sverige 77.
När det kommer till lokaler och fastigheter, kan offentlig sektor t.ex. kartlägga alla underutnyttjade
resurser. Det finns mycket värde kvar i underutnyttjade resurser, som kan utvecklas på olika sätt. Såsom
i Sollefteå och andra kommuner kan man kartlägga ödehus, eller outnyttjade fastigheter för att få en
översyn över t.ex. vilka fastigheter som kunde upprustas för att bli bostäder, nyttjas för verksamheter
av olika slag, eller skulle kunna demonteras för att nyttja material för återbruk i andra byggprojekt 78.
Utöver fastigheter och lokaler av mer annorlunda karaktär, som gamla industrifastigheter eller gruvor,
skulle man kunna inventera vilka som är lämpliga för olika typer av verksamheter, såsom serverhallar,
svampodling, eller hydroponisk kretsloppsodling såsom SPIS gjorde i Kiruna, eller Harvest 79 i Umeå med
containerodling och utlämningsplats på tågstationen.
För att nå nya marknader och öppna upp för fler medborgare att göra hållbara val, kan man också följa
Umeå Energis exempel. Istället för att enbart sälja solcellsanläggningar som kräver en hög
investeringskostnad, la man till en ny affärsmodell som innebar långtidshyra av solceller. På så sätt
betalar kunderna enbart en låg månadsavgift, behöver inga stora investering eller lån, och all
installation, drift och underhåll sköts av ägaren till anläggningen - det kommunala energibolaget. Denna
lösning har skapat stort intresse och möjliggjort för flera medborgare att satsa på förnybar lokal
energiproduktion, som är både enkelt och attraktivt.
Inom samhällsplanering och service bör även ett stort fokus ligga på ekosystemtjänster, att bevara och
återställa ekosystemen är en avgörande faktor för att uppnå en cirkulär ekonomi. Den finska kommunen
Ii samverkar t.ex. för att storskaligt återställa tidigare dränerade torvmarker för att förbättra
vattenkvalitet, biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna avsevärt. 80 Dessa åtgärder bidrar
inte minst till att skapa bättre förutsättningar för t.ex. den lokala besöksnäringen och fiskbestånden.

Såsom t.ex. FACT Movement gör kring secondhand mode: https://www.factmovement.se/
https://returfynd.stockholmvattenochavfall.se/Index?ReturnUrl=%2FObjektGroupPages%2FIndex01
77
https://www.fritidsbanken.se/
78
Såsom t.ex. Kompanjonen gör med återbruksinventeringar: https://www.kompanjonen.se/
79
https://www.uminovainnovation.se/nyheter/harvest-paborjar-hallbar-gronsaksodling-i-centrala-umea/
80
https://www.micropolis.fi/en/iijoki-river-agreement/
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Sammanfattning av rekommendationer
Cirkulär ekonomi har inte bara en ekonomisk och resursmässig potential utan det är minst lika viktigt
att det är politiskt intressant och lättillgängligt för allmänheten.
Den offentliga sektorn har en tydlig roll genom samhällsuppdraget, och Region Norrbotten konkret
genom uppdraget att driva det regionala utvecklingsarbetet. Det är positivt att det redan genomsyrar
den regionala utvecklingsplanen Norrbotten 2030, där det anges tydliga mål för regionen att främja en
cirkulär ekonomi. Dessa förutsättningar i kombination med verktyg såsom upphandling och
finansieringsmedel är bra styrmedel för den offentliga sektorn, att efterfråga och stötta utvecklingen av
cirkulära lösningar och därmed stimulera marknaden att leverera dessa lösningar lokalt. Utöver det bör
den offentliga sektorn satsa mer på dialog, internt och externt med näringslivet och med akademin och
utbildning, för att t.ex. ge innovativa lösningar möjlighet att testas. Denna samverkan är också något
som angetts och efterfrågats av de som svarade i enkätundersökningen.
Det är avgörande att den offentliga sektorn samverkar, mellan glesbygsdkommun och kuststäder, och
skapar en gemensam vision osamt tar en aktivt drivande roll. En tydlig och välkommunicerad riktning
skapar förutsättningar för intressenternas egna långsiktiga initiativ att implementera cirkulär tankesätt
och lösningar.
Den offentliga sektorn bör ta en aktiv roll att skapa en attraktiv och hållbar region, där cirkulära lösningar
bidrar med positiva effekter för människor, miljö och affärer. En till relevant aktivitetet är att berätta
om sina ambitioner utanför regionen, i nationella och internationella sammanhang, samt att lyfta de
aktörer och intressenter som redan idag aktivt bidrar till en cirkulär omställning i regionen.
Detta förutsätter att kunskapen om dessa organisationer finns, och att fler få upp ögonen för redan
implementerade lösningar. Ett sätt att ta ett konkret steg i den riktningen är att kartlägga organisationer
på regional nivå, och samtidigt samla in information från organisationerna kring hinder, möjliggörare
och effekter av deras cirkulära arbete.
Med denna data som underlag blir det enklare att se vilka styrmedel offentlig sektor kan använda för
att främja befintliga cirkulära lösningar, skapa matchmaking, se vilka incitament som behövs för att
skapa flera nya cirkulära affärsmodeller, samt hur man bäst kan stötta den privata och ideella sektorn.
Att visa resultaten och synliggöra organisationer med cirkulära lösningar kommer att attrahera både
uppmärksamhet lokal, regionalt, men även inom Norden och internationellt, vilket kan leda till ökad
talangattraktion och därmed bidra till inflyttning och kompetensförsörjning.
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Offentlig sektor bör även kartlägga flöden av material, energi, vatten, avfall, emissioner m.fl. i
geografiskt avgränsade områden eller över sektorer, för att skapa ett tydligt dataunderlag. Det kan visa
på var det finns de största utmaningar t.ex. kopplat till koldioxidutsläpp, eller outnyttjade
avfallsströmmar som idag förbränns. På så sätt kan en tittat närmare på olika sektorer och dess
förbrukning, för att sedan i nästa steg titta på potential och möjligheter, både inom sektorer, och över
sektorsgränserna för att sluta kretslopp, som t.ex. minska matsvinn i livsmedelskedjan.
Data och information hjälper till att välja vilka aktiviteter som kan göras för att adressera utmaningar
och behov i olika branscher, och hur dessa ska prioriteras. Utan en helhetssyn och överblick över
kommunens eller regionens utmaningar med flöden och utsläpp, kan det lätt händer att prioriteringar
läggs på små eller fel åtgärder som inte skapa de stora förändringar, såsom utsläppsminskningar, som
krävs i enlighet med Parisavtalet.
Upphandling och inköp är viktiga verktyg i omställningen. Det kan vara av stor nytta att skapa långsiktig
samverkan mellan kommuner, region och andra stora aktörer inom offentlig sektor för att hjälpa
varandra med cirkulära upphandlingar. Detta gäller både att gemensamt ta fram metoder för
kunskapsökande insatser, samt stödja varandra i framtagande för upphandling av produkter och
tjänster med cirkulära kravspecifikationer.
Det kan vara relevant att diskutera frågor kring roll och mandat av inköpare och upphandlare i offentlig
sektor, och fråga sig vilken förhållningssätt och vilken kultur som är normen, och hur det skulle kunna
förändras för att främja cirkulär upphandling – så att det blir en naturlig del i varje process att tänka på
mer än enbart priset. Kulturella normer och inställningar, samt regler och lagstiftning är hinder som dem
flesta kommuner och städer har angett som utmaningar i omställning till cirkulär ekonomi i OECDs
studie. Kunskapsökning behövs inte bara på upphandlingsavdelningar, men hos alla med ansvar och
möjlighet för inköp inom offentlig sektor.
Kommunerna kan både skapa bättre förutsättningar för sig själv, för näringslivet, och även för
medborgarna att anamma nya konsumtionsvanor. Både genom nudging 81, och att göra synliga insatser
för beteendeförändring. När det kommer till lokaler och fastigheter, fordon, maskiner, verkstäder mm
kan offentlig sektor t.ex. kartlägga alla underutnyttjade resurser. Det finns mycket värde kvar i
underutnyttjade resurser, som kan utvecklas på olika gynnsamma sätt, som båda spara kostnader och
skapa mervärden. Främja tillgång framför ägande, genom delning, uthyrning eller
funktionsupphandling.
Övergripande finns mer inspiration och detaljerat information från Upphandlingsmyndigheten 82 och
Sveriges nya nationella strategi 83, samt den nya nationella handlingsplanen för cirkulär ekonomi 84. Det
finns många framgångsrika åtgärder som visar på att det är mer attraktivt att både bo och verka i
https://beteendelabbet.se/Nudging/vad-aer-nudging/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kunskapsbank-for-offentliga-affarer/trendens/2018/mal-6--upphandling-som-verktyg-for-encirkular-ekonomi/fyra-strategier-for-cirkular-upphandling/
83
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
84
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
81
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hållbara samhällen. Den pågående digitala utvecklingen underlätta även för bättre
kompetensförsörjning, oavsett vart man befinner sig. De kommuner som satsar på omställningen till en
cirkulär ekonomi kommer bli mer attraktiva både för nuvarande invånare att stanna kvar, och för de
människor som flyttar till norra Sverige för att njuta av naturen och den höga livskvaliteten i hållbara
samhällen.
Enligt Johan Rockström 85, Stockholm Resilience Center 86 och forskning kring planetära gränser måste vi
sluta investera i fossilberoende industri, satsa på hälsosam och hållbar matproduktion, säkra kolsänkor,
vattenflöden och den återstående biologiska mångfalden. Dessutom kan starka incitament och
regeländringar skapa stora förändringar för landsbygden, t.ex. kostnad på koldioxidutsläpp, stop av
diesel-subventioner, ändrade skatter på jungfruligt material och arbete m fl. som diskuteras mer och
mer. En bra början för att starta arbetet är att går igenom Sveriges nyligen publicerade handlingsplan:
100 åtgärder för cirkulär omställning av Sverige - 2021 87.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1417244
https://stockholmresilience.org/research/research-news/2015-07-17-tankar-fran-en-planetskotare.html
87
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/100-atgarder-for-cirkular-omstallning-av-sverige/
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