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Sammanfattning  
 
Titel: Att vilja eller tvingas närma sig cirkulär ekonomi. En studie om förändringsagenters 
attityd kring externa styrmedel.  
 
Författare: Karin Johansson, Jessica Kjellsson och Malena Zetterqvist 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Institutionen för industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: FE1453, Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med vår undersökning är att bidra till en fördjupad förståelse för hur en 
organisationsförändring mottas genom att ge en inblick i ett företag om hur attityden hos 
förändringsagenter påverkas av externa styrmedel mot cirkulär ekonomi samt ge en förklaring 
till dessa attityder.  
 
Metod: Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning med hjälp av tre semistrukturerade 
intervjuer av anställda i ett karaktäristiskt producerande svenskt företag.  
 
Slutsatser: Vi fann att respondenterna uppvisade ambivalenta attityder, de var både positiva 
och negativa, gentemot de externa styrmedlen mot cirkulär ekonomi som påverkat dem. 
Respondenterna uttryckte övergripande en positiv attityd till externa styrmedel som 
tillvägagångssätt för att motverka oönskade beteenden som hindrar hållbar utveckling. 
Generellt uttrycktes en negativ attityd till hur styrmedlen har fungerat i praktiken, de upplevdes 
inte som genomtänkta. De faktorer som påverkade attityden negativt var främst känslan av att 
förlora den egna kontrollen och bristande information. Det styrmedel som respondenterna 
uttryckte sig mest positiva till var forsknings- och utvecklingsbidrag, vilket vi tolkar beror på 
att bidragen ges till egeninitierade projekt och inte är något påtvingande.  Respondenterna 
uttryckte en genuin önskan att förändra delar av verksamheten för att sträva mot hållbar 
utveckling. Vi författare tror att även om de är negativa till hur de direkt påverkande styrmedlen 
är utformade och fungerar i praktiken har de ändå viljan att utveckla verksamheten i den 
riktningen.  
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Abstract  
 
Title: Wanting to or being forced to approach a circular economy. A study of change agents' 
attitudes regarding external economic instruments. 
 
Authors: Karin Johansson, Jessica Kjellsson and Malena Zetterqvist 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Institution: Department of Industrial Economics, Blekinge Institute of Technology  
 
Course: FE1453, Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 ECTS credits points 
 
Purpose: The aim for our research is to contribute to a deeper understanding of how an 
organizational change is received by giving an insight into a company regarding how the 
attitude of change agents is influenced by external instruments towards a circular economics as 
well as explaining these attitudes. 
 
Method: We chose to conduct a qualitative survey using three semi-structured interviews with 
employees from a characteristic producing Swedish company. 
 
Conclusion: We found ambivalent attitudes, the respondents were both positive and negative 
regarding the external instruments towards circular economics they were affected by. The 
respondents expressed an overall positive attitude towards external instruments as means to 
counter unwanted behaviors that hinder a sustainable development. Generally, a negative 
attitude was expressed to how the external instruments have worked in real life, the instruments 
were not perceived as thought through enough. The factors that adversely affected the attitude 
were primarily the feeling of losing control and a lack of information. The instrument that the 
respondents expressed themselves most positive to was research and development 
contributions, which we interpret is due to the contributions being given to self-initiated projects 
and not perceived as intrusive. The respondents expressed a genuine desire to change parts of 
the business to strive for a sustainable development. We believe that although they are negative 
to how the directly acting instruments are designed and work in practice, they still have the will 
to develop the business in that direction.  
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1. Inledning 
 

Under inledningen presenteras bakgrund, problemdiskussion, syfte och frågeställningar för att 
introducera läsaren i ämnet samt för att ge en förståelse för problematiken som är kopplad till 
syftet och frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund 
 

“Igår uppfattades hållbarhetsarbete som en kostnad - idag är det en 
konkurrensfördel – imorgon kommer det vara en fråga om överlevnad.”  

(2050, u.å.) 
 
EU och den svenska regeringen har sedan industrialiseringen kontinuerligt arbetat med att 
förbättra miljön på olika sätt. Hållbar utveckling som begrepp antogs redan 1987 och 
definierades som “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (Hållbarhetsforum 2015, s. 12, Sauvéa, 
Bernarda & Sloana 2016, s. 51-53). 
 
2016 gav Regeringen ett kommittédirektiv till Statens offentliga utredningar att analysera 
styrmedel för att minska avfall och främja återvinning. Detta var ett led i att uppnå det 
övergripande målet mot en resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi (Miljö- och 
energidepartementet 2016, s. 1). Statens offentliga utredningar, även Ellen MacArthur 
Foundation (EMF), kom fram till att den linjära ekonomin som hittills varit drivande inte är 
hållbar. Under åren har flera olika ekonomiska styrmedel tagits fram i arbetet att frångå den 
linjära ekonomin. Den senaste modellen som utredningsgruppen förespråkar för framtiden, som 
beskrivs som ett helhetstänk kring hållbarhet, är den ekonomiska modellen cirkulär ekonomi 
(Statens offentliga utredningar 2017, s. 15-16, EMF 2015a, s. 19).  
 
Den tidigare förbrukningen av resurser menar Bederoff (2014) och Frick och Hedenmark (2016, 
s. 35) beror på affärsmodellen linjär ekonomi, som bygger på att det finns oändliga, disponibla 
och billiga resurser. Linjär ekonomi har inneburit ett kretslopp som bygger på ett uttag av 
råvaror, produktion, konsumtion och slutligen avfall, med andra ord kantats av en “slit och 
släng”-mentalitet. Det största problemet med linjär ekonomi förklarar författarna är att råvaror 
blandas och därmed tappar sitt ekonomiska värde och det blir inte ekonomiskt försvarbart att ta 
tillvara på och blir istället avfall eller inte kan oskadliggöras så miljögifter sprids ut i ekologin.  
 
Cirkulär ekonomi beskrivs av Accenture (2014, s. 4) som en direkt motsats till en linjär ekonomi 
där avfallet från en tillverkning betraktas som en resurs för nästa värdekedja. En optimerad 
cirkulär ekonomi innebär ett slutet system utan avfall. Affärsmodellen eftersträvar att varje 
organisation, myndighet och hushåll är en verksamhet där resurserna förnyas, återanvänds, 
repareras, uppgraderas och slutligen demonteras och blir resurser för nästa värdekedja. 
 
Cirkulär ekonomi försöker skapa slutna värdekedjor som gör det lönsamt att bibehålla 
resursernas kvalitet i ett kretslopp. För att uppnå detta skapar cirkulär ekonomi värdeskapande 
aktiviteter, affärsmodeller och designlösningar som skapar tillväxt utan att störa ekosystemet. 
Det innebär att verksamheter får anpassas efter vår planets förutsättningar och inte tvärtom 
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(Frick & Hedenmark 2016, s. 36, EMF 2015a, s. 22, Smol, Kulczycka, Henclik, Gorazda & 
Wzorek 2015, s. 45). EMF (2015a, s. 28) beskriver också ett nytt perspektiv där ny teknik och 
nya attityder från konsumenter vill stödja verksamheter som skapar sociala och miljömässiga 
värden och inte enbart fokuserar på den finansiella avkastningen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Europeiska kommissionen (2016) antog 2015 en handlingsplan för implementeringen av 
cirkulär ekonomi. Syftet med handlingsplanen var att leda europeiska företag och konsumenter 
i övergången från linjär till cirkulär ekonomi. I handlingsplanen fastslogs att de största hindren 
för implementeringen var att rådande lagstiftning motverkar användandet av återvunnet 
material i produktionen samt att produktens design inte främjar återanvändning, reparation eller 
återvinning. Bakom handlingsplanen låg en rapport från Center for European Studies (CEPS 
2015). I rapporten framhölls att förutom avsaknad av statligt stöd och effektiv lagstiftning var 
det attityder som var det största hindret. Adu-Gyamfi (2016) återupprepar hindren i ett företag 
genom att förklara att cirkulär ekonomi måste klara “PEP-testet” (People, Economics, Politics), 
där attityder hos människor och externa styrmedel, stödet från lagar och politiken, är två av 
faktorerna som påverkar huruvida ett företag väljer att anpassa verksamheten mot cirkulär 
ekonomi. De negativa attityderna mot förändring grundar sig i enligt Kanter (1985, s. 52-56) 
att individen känner mistande av kontroll och inflytande, osäkerhet mot det okända, 
överraskning, förvirring, tappa ansiktet, osäkerhet om kompetens, oklara påföljder, mer arbete, 
lagrad vrede/ovilja och reella hot. De Man och Friege (2016) går ännu längre med att beskriva 
hindren för ett genomförande av cirkulär ekonomi och menar att införandet av cirkulär ekonomi 
kräver att människor och företag måste gör avkall på bekvämlighet för att främja ekologin. 
 
För att gå mot en cirkulär ekonomi beskriver Smol et al. (2015, s. 45) att hela värdekedjan måste 
förändras redan från produktidé- och produktdesignstadiet, samt beakta att det som tidigare sågs 
som avfall används som nya resurser. Att företag är utsatta för externa förändringsinitieringar 
är inget ovanligt (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 288). Företagen kan sedan reagera 
olika på externt påtvingade förändringar. Sveningsson och Sörgärde (2007, s. 240) beskriver 
två vanliga reaktioner, defensiva, de gör som övriga aktörer på marknaden och innovativa, de 
är drivande och fortsätter sin organisationsförändring utöver lagstiftningen. Dock hade den 
bästa och enklaste lösningen på miljöproblemen varit att var och en förstår vad som är bäst för 
kollektivet och agerat genom att vara innovativa och förändrat hela sin värdekedja mot hållbar 
utveckling (Jordbruksverket 2010, s. 10-11).  
 
Det påtvingade förändringsarbetet där motiven för företaget är att undvika ekonomiska och 
sociala nackdelar benämns ofta som ett ineffektivt förändringsarbete. Motsatsen är ett 
egeninitierat eller effektivitets-perspektivs-val där förändringen föregås av att företaget vill 
effektivisera sin verksamhet. Detta främst för att framstå som modernt, nytänkande, 
marknadsledande och därigenom vinna konkurrensfördel på marknaden (Kennedy & Fiss 2009, 
s. 907-908, Abrahamson 1991, s. 560).  
 
Det finns flera exempel på innovativa företag som förekommit lagstiftningen i arbetet mot 
hållbar utveckling, cirkulär ekonomi, och därigenom också fått en konkurrensfördel på 
marknaden, trots att en dels agerande varit olagligt. Google har varit koldioxidneutral sedan 
2007 och 2017 uppnås målet att all energi ska komma från förnybara källor (Google 2017). 
IBM har en affärsstrategi att utveckla energisnåla produkter samt hårda krav på material för att 
minska klimatpåverkan (IBM 2017). H&M och Kappahl arbetar för ett slutet system i 
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klädproduktionen genom att återanvända uttjänta kläder men p.g.a. stelhet i lagar så är deras 
agerande idag olagligt (Bränström 2016). 
 
En permanent organisationsförändring, som ovan nämnda företag har gjort då de gått från linjär 
till cirkulär ekonomi, kräver en förändring av andra ordningen. En förändring av andra 
ordningen är en kvalitativ förändring vilket innebär att hela systemet och även attityder 
förändras (Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, s. 25, Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 
281-282, Dodgson 1993, s. 381). I befintlig forskning hänvisar forskarna (EMF 2015a, s. 39, 
Svenning & Sörgärde 2007, s. 246 - 247) till att om inte viljan och attityden finns där kommer 
ingen innovativ förändring att ske. Kanter uttryckte redan 1985 att förändringsarbete som vi 
själva initierar är spännande och vi vill arbeta för det medan en förändring som sker under 
tvång, mot oss, upplevs som hotande (Kanter 1985, s. 52). 
 
I organisationsteorin och inom organisationsförändring beskrivs en viktig roll, nämligen 
“förändringsagent”. Förändringsagenter beskrivs inneha en ledande roll med stort mandat och 
används inom organisationen för att effektivt implementera en förändring av andra ordningen 
(Ahrenfelt 2013, s. 344). Buono och Subbiah (2014, s. 40) beskriver fördelar med att använda 
en intern förändringsagent då denne har fördjupad förståelse för de interna system, de har 
regelbunden kontakt med viktiga intressenter samt att det kan vara mer ekonomiskt effektivt 
och billigare. I denna uppsats har vi valt att definiera förändringsagenten som en person utan 
en officiell roll som ledare eller chef. Vi vill beskriva en förändringsagent som en individ inom 
organisationen som har stor kompetens, kunskap och förtroende från verksamheten och kan 
förmedla förändringen som positiv. Dessa egenskaper beskrivs av Buono och Subbiah (2014, 
s. 37) som avgörande för att influera organisationen samt förmedla organisationen kapacitet i 
förändringsprojektet. EMF (2015a, s. 39) beskriver ytterligare, för att implementera en 
förändring effektivt ska relevanta intressenter kartläggas tidigt för att på så vis tydliggöra vilka 
möjligheter och hinder som eventuellt kan påträffas under processen. Angreppssättet av rollen 
beskriver Buchanan och Dawson (2007, s. 669) möjliggör en fördjupad förståelse för hur en 
förändring mottas på andra nivåer än företagslednings- och chefsnivå.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår undersökning är att bidra till en fördjupad förståelse för hur en 
organisationsförändring mottas genom att ge en inblick i ett företag om hur attityden hos 
förändringsagenter påverkas av externa styrmedel mot cirkulär ekonomi samt ge en förklaring 
till dessa attityder.  
 

“Hur påverkas attityden hos förändringsagenterna av de externa styrmedlen och 
varför påverkas deras attityd?” 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs och motiveras vårt tillvägagångssätt i undersökningen. Vi redovisar vårt 
val av metod, framtagning av teoretiska referensram, urval, intervjuer, bearbetningen av 
empirin samt validitet och reliabilitet. Vi har även valt att diskutera uppkomna problem, och 
hur vi arbetat med dessa, under varje rubrik för att tydliggöra uppsatsens arbetsprocess för 
läsaren. 

 

2.1 Val av metod och forskningsansats 
För att kunna besvara våra frågeställningar och på så vis uppnå vårt syfte har vi valt en kvalitativ 
metod med hjälp av semistrukturerade intervjuer då vi anser att kvalitativ metod är mest 
tillämpbar i vårt fall då vi ämnar utforska förändringsagenters attityder. Larsen (2009, s. 24) 
och Backman (2016, s. 56) beskriver att kvalitativa metoder används då man eftersträvar 
information om upplevelser, förväntningar, attityder som kan ge en djupare förståelse och 
helhetsbild av det undersökta området. Motsatsen till kvalitativ metod är kvantitativ metod, som 
kännetecknas av att det som undersöks är av mer mätbar karaktär och målet ofta är att förklara 
och kunna generalisera ett resultat. Vid kvalitativa metoder kan det således vara svårt att 
eftersträva generaliserbara slutsatser då resultatet oftast blir applicerbart för det undersökta 
företaget, dock menar Larsen (2009, s. 24) att en viss överförbarhet kan uppnås till andra företag 
med samma förutsättningar.  
 
I vår undersökning började vi med att skapa vår teoretiska referensram för att få reda på vilken 
information vi behövde samla in från respondenterna. När vi samlat in informationen och 
bearbetat empirin analyserade vi sedan denna för att koppla den gentemot vår teoretiska 
referensram. Enligt Hartman (2004, s. 275-277) benämns denna forskningsansats induktion, 
vilket är den vanligaste ansatsen inom kvalitativa studier. Thomassen (2007, s. 51-52) nämner 
ett potentiellt problem vid induktion som innebär att slutsatser kan vara svåra att generalisera 
och betraktas som absolut kunskap utan ska ses mer som en sannolik slutsats, speciellt om 
mängden insamlingsdata är liten. Trots att resultatet inte är generaliserbart ser vi att det ger ett 
bidrag till förståelsen för hur förändringsagenter i företaget upplever och påverkas av externa 
styrmedel.  
 

2.2 Teoretisk referensram  
Vi har medvetet valt selektiv litteraturgenomgång och valt ut de referenser som vi ansett varit 
relevanta för de ämnen vi valt att undersöka. Vi har genom litteraturgenomgången låtit 
litteraturen visa oss den röda tråden eller avsaknad av information som finns inom ämnena där 
vår forskning kan bidra. Vår teoretiska referensram är baserad främst på litteratur, vetenskapliga 
artiklar och olika rapporter inom ämnena cirkulär ekonomi och organisationsförändring. Enligt 
Backman (2016, s. 48) ska de referenser som används i uppsatser bedömas utifrån dess relevans, 
auktoritet, giltighet och omfång. När vi sökt vetenskapliga artiklar har vi filtrerat ut efter 
tillgänglighet av fulltext och peer-reviewed, övriga referenser har vi försökt att begränsa till, 
vad vi anser, tillförlitliga källor såsom myndigheter, erkända forskares publikationer, validerade 
intresseorganisationer etc. Vi är också medvetna om att några av våra referenser kommer från 
1970-talet men vi har valt att använda oss utav dessa originalkällor i den mån det varit möjligt 
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att finna dem trots att samma fakta finns refererad i nyare källor. Detta för att undvika att någon 
annan innan oss har tolkat originalförfattaren och vi därmed hade tolkat en tolkning.  
 

2.3 Urval 
Vi har valt ut ett referensföretag som är ett svenskt, producerande företag inom värmebranschen 
som i dagsläget arbetar utefter en linjär ekonomisk modell. Företaget har idag har en vision och 
övergripande mål som inte innefattar några uttalade miljö-, hållbarhet- eller cirkulära mål. 
Företaget är inte av den storleken, eller har de ekonomiska möjligheterna, att de själva påverkar 
praxis, däremot är de tillräckligt stora för att påverkas av externa styrmedel från flera olika 
externa påtryckningar utan geografisk bundenhet. Vi ansåg således att företaget p.g.a. sin 
storlek och verksamhet utgör en bra illustration för det syfte vi ämnade undersöka. Vi hade 
uppsatsens tidsaspekt i åtanke när vi valde omfattningen av vårt empiriska material. Vi fann att 
ett (1) illustrativt företag gav oss möjligheten att undersöka om vårt syfte är relevant för fortsatt 
forskning. Precis som Hartman (2004, s. 284) beskriver är det viktigt att ha i åtanke vilka 
praktiska möjligheter det finns att erhålla den efterfrågade kunskapen. En av oss författare har 
sedan tidigare en etablerad relation till det utvalda företaget. Därför valde vi ut just detta företag 
då vi ansåg oss ha en bra kontakt och goda möjligheter till att utföra flera intervjuer av anställda 
som passade in på vår bild av förändringsagent. Vi ansåg att vi kunde förhålla oss objektivt tack 
vare att två av författarna inte hade en koppling till företaget. Vi bedömde kopplingen till 
företaget som positiv eftersom det innebar en möjlighet till våra intervjuer samt att författaren 
med koppling till företaget kunde förklara och förtydliga intervjuerna för de två författare som 
inte kunde delta vid intervjutillfällena. 
 
För att erhålla information och förståelse för hur externa styrmedel har påverkat attityden hos 
förändringsagenterna i företaget har vi grundat vår urvalsstrategi av respondenter på ett icke-
sannolikhetsurval. Enligt Larsen (2009, s. 77) tillämpas ett icke-sannolikhetsurval ofta vid 
kvalitativa studier där syftet är att samla in mesta möjliga information kring ett specifikt utvalt 
område. Eftersom vi hade kunskap om det utvalda företaget på förhand gav det oss möjlighet 
att kunna välja ut tre individer som vi ansåg uppfyllde våra kriterier av en förändringsagent för 
att erhålla den insikt och förståelse vi eftersökte.  
 
Vi har valt att anonymisera företagets namn och respondenterna p.g.a. etiska aspekter samt att 
vi inte anser denna kännedom tillför något mervärde varken för läsaren eller för att kunna 
besvara våra frågeställningar.  
 

2.4 Intervjuer 
Vi valde att samla in vår empiri med hjälp av intervjuer då vi ansåg att det var den mest lämpliga 
tillvägagångssättet för att erhålla den information vi eftersökte. Enligt Larsen (2009, s. 84) kan 
en kvalitativ intervju vara strukturerad på många olika vis. Vi valde semistrukturerade 
intervjuer som innebär användande av en intervjuguide med på förhand nedskrivna frågor och 
stödord men även ge intervjuaren möjlig att ställa följdfrågor om så skulle krävas. Vi ansåg att 
det var viktig och en stor fördel att kunna ställa förtydligande frågor och be respondenten 
utveckla svaren. Larsen (2009, s. 27-28) beskriver att nackdelen vid kvalitativa intervjuer är att 
respondenterna inte svarar sanningsenligt, att de upplever att det är svårare att vara ärlig vid ett 
fysiskt möte. En annan vanlig nackdel vid intervjuer är ett fenomen som Larsen (ibid.) kallar 
“kontrolleffekten” eller “intervjueffekten”, vilket innebär att respondenten svarar vad de tror 
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intervjuaren vill höra. Antingen i brist på kunskap eller för att försöka göra ett gott intryck. Vi 
tolkade våra respondenter som bekväma i intervjusituationen och baserat på deras svar upplevde 
vi inte att de försökte svara “rätt”, utan svaren kändes ohämmade då de även reflekterade över 
missnöje inom den egna organisationen. 
 

2.4.1 Intervjuguide  

I utformningen av vår intervjuguide inspirerades vi av den s.k. trattmodellen som Kylén (2004, 
s. 31- 38) beskriver som en sex-stegsmodell för att lägga upp en intervju; öppning, fri berättelse, 
precisering, kontroll, information, avslutning. Vi valde att följa denna modell och började 
intervjun med att presentera oss och avsikten med vår undersökning. Vi informerade sedan om 
det tänkta upplägget av intervjun, att vi kommer spela in intervjuerna, etiska aspekterna, 
tidsaspekt etc. Vi inledde med några bakgrundsfrågor för att öppna upp samtalet och låta 
respondenten berätta mer och beskriva fritt för att sedan styra in intervjun på mer konkreta och 
precisa frågor kring olika teman. Innan intervjun avslutades summerades intervjun i korta drag 
och gav respondenten möjlighet att tillägga information om denne upplevde att det behövdes.  
 
För att underlätta för respondenten försökte vi, precis som Larsen (2009, s. 86) förespråkar, 
undvika att ställa flera frågor i samma fråga samt undvika fackuttryck som respondenterna inte 
förstår. Då vi inte hade förväntningar på att respondenterna hade kunskap om fackuttryck från 
ekonomi valde vi att ställa frågor om hur de arbetade med specifika styrmedel. Detta gav oss 
som författare bättre möjlighet att analysera deras attityder då respondenterna kunde sätta sina 
känslor i relation till något som finns i deras arbete. Larsen (ibid. s. 87) beskriver också att det 
är bra med en kort inledande text inför ett nytt tema under intervjun för att förbereda 
respondenten. Vi valde en inledande text inför varje nytt område vilka kan återses i vår 
intervjuguide (se bilaga 1) tillsammans med på förhand uppsatta frågor. Eftersom vi valt 
semistrukturerade intervjuer innehåller inte intervjuguiden alla följdfrågor. Intervjuaren 
upplevde vår intervjuguide som ett bra hjälpmedel vid intervjuerna. Intervjuaren lät 
respondenterna berätta om de olika områdena och sedan anpassades följdfrågorna efter de svar 
som gavs. Vi anser att frågorna tillsammans med följdfrågorna gav den informationen vi 
eftersökte för att besvara våra frågeställningar.   
 

2.4.2. Etiska aspekter 

Vi anser att vi har uppfyllt Vetenskapsrådets (2002, s. 6) forskningsetiska principer 
(individskyddskravet uppdelat i informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet) vid genomförandet av vår undersökning. De tilltänkta respondenterna 
informerades om oss, undersökningen syfte, datainsamlingsmetod och hur vi ämnade att 
presentera empirin. Vi förtydligade att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan i undersökningen om så önskades. Vi informerade också att företaget 
och respondenterna kommer att vara anonyma i uppsatsen och att allt inhämtat material skulle 
hanteras konfidentiellt och enbart för denna undersöknings syfte. Avslutningsvis gav vi dem 
våra kontaktuppgifter om de skulle önska ytterligare kontakt eller om det skulle uppstå några 
oklarheter.  
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2.4.3 Genomförande och bearbetning av intervjusvar 

Vi valde att spela in alla intervjuer då endast en av oss utförde intervjuerna och därmed gavs 
alla möjligheten att tillsammans kunna tolka, analysera och bearbeta informationen från 
intervjuerna. Vi upplevde inte att respondenterna kände sig hämmade av att bli inspelade utan 
vi kände att de talade fritt och reflekterade över sina svar och att de tydligt uttryckte sina egna 
åsikter. Vi reflekterade över det faktum att respondenternas svar eventuellt skulle kunna vara 
negativt påverkade av den relation som tidigare var etablerad. Detta tog vi tog hänsyn till genom 
att vara passiva under intervjutillfället och låta respondenten styra utvecklingen av svaren. Vi 
tolkar inte att våra frågor är av känslig karaktär. I händelse av att respondenterna skulle uppleva 
frågorna som känsliga var ytterligare en anledning till att vi valde att anonymisera både 
respondenter och företag för att motverka detta.  
 
I vår undersökning var det en och samma person som genomförde samtliga intervjuer och 
övriga två transkriberade dem dvs. de ljudupptagna intervjuerna översattes till text. 
Transkriberingarna kompletterades av intervjuaren för att förtydliga kroppsspråk och i de fall 
det var svårt att uppfatta vad som sades på inspelningarna. Transkriberingarna gjordes direkt 
efter varje intervju medan intervjuaren hade intervjun färskt i minnet. Gillham (2008, s. 165) 
beskriver just att det finns nackdelar med transkription, dels är det svårt att få med betoningar, 
tempon och röstlägen samt om en annan person transkribera intervjun än den som utfört 
intervjun kan det innebära svårigheter. Vi upplevde att mycket av tonläge och betoningar 
framgick tydligt i inspelningarna och det var främst kroppsspråket och hur de betedde sig under 
intervjun som var svårigheten och detta kompletterades av intervjuaren.  
 
När transkriberingen var klar sökte vi efter kopplingar, samband och vi fann några övergripande 
teman som utkristalliserades ur intervjuerna. En ytterligare fördel med att ha tidigare koppling 
till företaget, därav kunskap om deras verklighet, var att vi gavs möjlighet att analysera 
händelser mot ekonomiska och organisationsteoretiska teorier. Eftersom vi har undersökt 
attityder hos våra respondenter har vi valt att presentera vår empiri tillsammans med vår analys 
för att på ett bra och läsarvänligt sätt koppla den teoretiska referensramen till de attityder som 
kunde utläsas från intervjuerna.  
 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Larsen (2009, s. 40-41) beskriver att om en undersökning ska bli trovärdig krävs god validitet 
och reliabilitet. Validiteten bedömer giltighet och relevans av empirin för att kunna besvara 
frågeställningarna, medan reliabilitet anger pålitlighet och precision. Vi anser att vår 
intervjuguide innehöll relevanta frågor som tillsammans med de följdfrågor som ställdes under 
intervjuerna gav oss den information vi behövde för att kunna besvara våra frågeställningar. 
För att öka validiteten ytterligare gavs respondenterna möjlighet att svara fritt under 
intervjuerna och de gavs även möjlighet att själva ta upp saker som de ansåg var relevanta och 
viktiga. Larsen (2009, s. 80-81) menar att det är enklare att uppnå god validitet vid kvalitativ 
metod än med kvantitativ metod. Genom att anta en flexibel arbetsprocess, genom exempelvis 
intervjuer, kan arbetsprocessen och därmed intervjufrågorna förändras och anpassas under 
processens gång (ibid. s. 80-81).  
 
Vi valde att använda en kvalitativ metod i vår uppsats med intervjuer till hjälp för att samla in 
vår empiri. Larsen (2009, s. 81) menar att det är svårt vid kvalitativa metoder att nå en hög 
reliabilitet. Larsen menar att hög reliabilitet innebär att andra forskare kan upprepa 
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undersökningen genom samma tillvägagångssätt och komma fram till samma resultat. Detta 
anser vi kommer vara svårt då vår intervjuperson sedan tidigare hade en etablerad kontakt med 
Företaget AB som självklart påverkat själva intervjusituationerna och gör det kanske svårt att 
återupprepa med samma resultat. För att försöka uppnå så god reliabilitet som möjligt har vi 
beskrivit vårt tillvägagångssätt detaljerat och hanterat informationen från intervjuerna på ett 
noggrant och varsamt sätt. För att öka tillförlitligheten i undersökningen har vi har alla 
tillsammans tolkat och analyserat informationen från intervjuerna.  
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3. Teori 
 

Under teorikapitlet kommer vi presentera skillnaden mellan linjär och cirkulär ekonomi, 
organisationsförändringar samt orsaker till motstånd till förändring. 

 

3.1 Linjär och Cirkulär ekonomi 
Frick och Hedenmark (2016, s. 34-35) menar att mänskligheten har under lång tid förhållit sig 
till jordens resurser som om de vore oändliga. Den linjära ekonomimodellen som hitintills 
dominerat, och som fortfarande existerar idag, bygger på att jordens resurser utvinns, används 
och sedan kasseras som avfall. Den linjära ekonomimodellen illustreras i figur 1 nedan.  
 
Figur 1. Linjär ekonomi (linear economy) och cirkulär ekonomi (circular economy). 

 
Källa: Export Leadership Forum 2015. 
 
Cirkulär ekonomi, som illustreras i samma figur 1 ovan, bygger på ett slutet cirkulärt tänk där 
avfall i en värdekedja ska ses som en ny resurs i nästa värdekedja. Cirkulär ekonomi definieras 
enligt följande: 

 
”Den cirkulära ekonomin syftar till att utveckla och bygga upp fungerande 
marknadssystem som bevarar och återställer tillgången samt kvaliteten på jordens 
fysiska resurser, nu och för framtida generationer. Marknadssystem som är 
regenerativa, fria från avfall och använder enbart förnybar energi.”  

(Frick & Hedenmark 2016, s. 36)  
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3.1.1 Grundprinciper inom cirkulär ekonomi, 3R och 6R 

Grundprinciper inom cirkulär ekonomi som bidrar till hållbar utveckling är 3R: Reduce, Reuse 
och Recycle. Syftet med 3R-principen är att få människor medvetna om effekterna av deras 
konsumtion och produktion av avfall, att minska, återanvända och återvinna bidrar till att spara 
naturresurser för framtiden (Samiha 2013, s. 129, Yang, Zhou & Xu 2014, s. 127, Jawahir & 
Bradley 2016, s. 105).  
 
Reduce: innebär att minska avfallet. Ett första steg i minskad avfallshantering är att påverka 
källan; produktionen av material/råvaror som leder till avfall. Detta kan uppnås genom att 
begränsa användningen av råvaror och styra konsumtionen mot återanvändbara material (ibid. 
s. 130).  
Reuse: återanvända material och råvaror i största möjliga utsträckning. Återanvändning kan 
innefatta både reparera, sälja eller donera produkten vidare för att undvika avfall. Fördelen med 
återanvändning är att produkten inte behöver omarbetas utan lever vidare i samma form.  
Recycle: återvinning, innebär att produkten nått slutet av sin livslängd omarbetas till råmaterial 
för en ny produkt (ibid. s. 131).  
 
Jawahir och Bradley (2016, s. 105) vidareutvecklar 3R till 6R och adderar Recover, Redesign 
och Remanufacture för att eftersträva ett slutet system med minimala avfall/utsläpp och en 
optimal resursanvändning.  
Recover: samla in, demontera, sortera och rengöra produkter när de inte längre används inför 
efterkommande användning som nya delar i nya produkter.  
Redesign: framtida konstruktioner ska tas fram som främjar användning av återvunnet material 
i nya produkter.  
Remanufacture: produkten tas tillbaka för att restaureras, byta ut delar, återanvänds för samma 
ändamål eller genom demontering återanvända i största möjliga mån utan att förlora 
funktionalitet. 
 

3.1.2 Ramverket ReSolve 

Ramverket ReSolve har tagits fram av Ellen MacArthur Foundation (EMF) och the McKinsey 
Center for Business and Environment för att hjälpa företag och myndigheter att skapa cirkulära 
strategier. Ramverket består av sex olika åtgärder som kan vidtas för att främja en övergång till 
cirkulär ekonomi: Regenerate, Share, Optimize, Loop, Virtualize och Exchange (EMF 2015b, 
s. 25). 
Regenerate: åtgärder mot att öka användandet av förnybara resurser och energikällor samt att 
återställa och återlämna biologiska resurser som redan utnyttjats till naturen.  
Share: att dela på resurserna innebär att nyttjandegraden av resurserna ökar och livslängden 
förlängs.  
Optimize: handlar om att öka effektiviteten i produktionen för att minska spill och avfall under 
hela tillverkningsprocessen. 
Loop: att icke-förnybart material ska återanvändas och därmed inte resultera i deponerat avfall 
samt att organiskt material ska återföras till biosfären för att upprätthålla ekosystemet så jorden 
kan fortsätta förse oss med förnybara resurser.  
Virtualize: virtualisering av resurser minskar resursutnyttjandet exempelvis genom att utnyttja 
tjänster på internet såsom kartor, telefonbok, läsa dagstidning, streama musik istället för att 
köpa CD-skivor etc.  
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Exchange: den sista åtgärden beskriver att den gamla tekniken, processerna och metoderna bör 
bytas ut mot nya mer cirkulära effektiva processer (ibid. s. 25-26).  
 

3.2 Förändring, lärande och attityder 
Under detta avsnitt presenterar vi olika former av förändring och lärande inom 
organisationsförändring samt förklarar kortfattat om olika nyanser av attityder.  
 

3.2.1 Första och andra ordningens förändring 

Watzlawick, Weakland och Fisch (1974, s. 25) beskriver två olika sorters förändring, den första 
och andra ordningen. Författarna gör en liknelse med en person som drömmer en mardröm, i 
drömmen kan personen försöka bete sig på olika sätt men kommer fortfarande befinna sig i 
mardrömmen, en förändring av första ordningen. För att mardrömmen ska upphöra behöver 
personen övergå från dröm till vakenhet och själva uppvaknandet är en förändring som leder 
till ett annat tillstånd, en förändring av andra ordningen. En förändring av första ordningen är 
en övergång från ett internt tillstånd till ett annat inom ett system som inte själv förändras, en 
förändring av andra ordningen förändrar hela systemet (tankemönster, handlingar och 
verklighetsbeskrivningar) och leder till ett nytt tillstånd (Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, 
s. 25, Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 281-282). Ahrenfelt (2013, s. 55) beskriver att vid 
förändring av första ordningen kommer trycket ofta inifrån organisationen medan vid 
förändring av andra ordningen kommer trycket utifrån. 
 
En studie inom leanprojekt visade att flera förändringar av andra ordningen misslyckades och 
att de förändringsarbeten som lyckades fick arbeta upp till sju år innan förändringen var 
permanent implementerad (Ahrenfelt 2013, s. 335). En förändring av andra ordningen kräver 
att alla inom organisationen engagerar sig då den berör samtliga på ett eller annat sätt (Ahrenfelt 
2013, s. 344). 
 

3.2.2 Revolutionär och evolutionär förändring 

Ofta beskrivs en förändring som revolutionär eller evolutionär. Revolutionära förändringar är 
en omfattande förändring som påverkar organisationskulturen, styrsystem, 
organisationsstruktur, teknologi, kompetenssystem, ledarskap och andra organisatoriska 
förhållanden. Förändringen leder till att flera olika organisationsförhållanden påverkas 
parallellt. Utmärkande för en revolutionär förändring är att den sker under avgränsade perioder. 
Den evolutionära förändringen är däremot mindre omfattande och påverkar endast delar av 
organisationen och kan ses som en operativ förändring. En evolutionär förändring kan vara ett 
företag som förändrar befintliga produkter eller förbättrar dessa. Evolutionära förändringar sker 
löpande inom organisationen. Evolutionära förändringar är av mindre skala och utmanar inte 
organisationens nuvarande strategier, normer eller strukturer. Ett övervägande antal av de 
förändringar som sker i organisationer är evolutionära och ett flertal förbättringssystem, som 
t.ex. Kaizen, handlar om fortlöpande förbättringar (Sveningsson & Sörgärde 2014, s. 29-31). 
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3.2.3 Single- och double-loop lärande 

Single- och double-loop lärande är två begrepp som är vanliga för att beskriva lärande. Single-
loop innebär att vi justerar vad vi gör när utfallet av våra handlingar inte blev som vi ville. Detta 
sker oftast utan att ifrågasätta våra grundläggande föreställningar (attityder) och antaganden En 
högre nivå av lärande är double-loop lärande som innebär att vi reflekterar på en djupare nivå 
och ifrågasätter våra föreställningar (attityder) och förändrar dessa genom reflektion, vilket i 
sin tur leder till nya handlingar. För företag som behöver genomgå mer radikala förändringar 
anses double-loop lärande vara en viktig del av lärandet hos både individen och organisationen 
(Argyris & Schön 1978, s. 18 - 26). 

 
3.2.4 Nyanser av attityder 

De flesta forskare om attityder är eniga i att definiera attityder som tendenser att tillskriva en 
viss grad av positivitet eller negativitet till ett givet objekt. Attityder har visat sig vara viktiga i 
att förutse beteenden samt ha en betydelse för hur information bearbetas. Ofta är definitionen 
av en attityd endimensionell, vilket innebär att en individ antingen är positiv eller negativ eller 
neutral, men inte både positiv och negativ samtidigt. Ibland kan dock individen både gilla och 
ogilla samma objekt och den attityden klassas som en ambivalent attityd, till skillnad mot en 
helt neutral attityd som är halvvägs mellan positiv och negativ (Klaus, Broemer & Diehl 2000, 
s. 35-36).  
 

3.3 Processmodellen 
En organisation uppfattas som att den är i ständig förändring ur processperspektivet eftersom 
människor ständigt försöker begripa vad som sker i organisationen och reflekterar och 
kommunicerar. Detta innebär att det sker löpande justeringar och förändringar av synen på sättet 
att arbeta, ledarskap, procedurer och metoder för att lösa problem. Ett processuellt perspektiv 
menar även att det är mycket viktigt att förstå hur människor tolkar och uppfattar situationer 
och därför bör en förändringsprocess följas över tid. Viktiga frågor att undersöka kan vara: “Hur 
ser människorna i organisationen på en planerad förändrings omfattning?”, “Vad är det som ska 
förändras?“(sett ur deras perspektiv) och “Är det viktigt att förändringen genomförs?” 
(Sveningsson & Sörgärde 2014, s. 124).  
 
Lewins modell, en klassisk isbitsmetafor, består av stegen upptining, förändring och 
återfrysning. Denna förändringsprocess handlar om att identifiera behovet av att förändra 
beteende och attityder i organisationer för att uppnå bättre effektivitet. Det första stadiet, 
upptining, är ett förberedande stadie där medarbetarna bör inkluderas samt att göra 
medarbetarna medvetna om behovet av förändring. Det andra steget, förändring, innebär 
genomförandet av förändringen utifrån de formulerade planerna. Det sista steget, återfrysning, 
är när organisationen uppnått det nya önskade läget och då återfryses organisationen för att 
skapa ett nytt stabilt läge. Det långsiktiga grupparbetet är centralt för denna modell. Initiativet 
till förändringen kommer från ledningen men förändringen drivs i de olika hierarkiska nivåerna 
och med hjälp av medarbetarna genom långsiktigt förändringsarbete i arbets- och 
projektgrupper. John P Kotters modell i åtta steg, inspirerad av Lewins modell, har ett syfte att 
identifiera och förekomma problem och utmaningar som ofta uppstår vid en 
organisationsförändring. Problem kan framförallt vara att skapa engagemang, reducera 
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skepticism, ovilja till förändring och eventuellt motstånd hos medarbetare (Sveningsson & 
Sörgärde 2007, s. 246 - 247).  
 
Det är svårt att åstadkomma en stor förändring. Faktorer som kan fördröja förändringen kan 
exempelvis vara: lamslående byråkrati inom verksamheten, en låg förtroendenivå, brist på 
lagarbete, arroganta attityder samt en allmän rädsla inför det okända. För att en 
förändringsmetod ska vara effektiv måste den ta itu med dessa hinder grundligen. 
Åttastegsprocessen består av åtta steg som är sammankopplade med åtta grundläggande misstag 
som hindrar förändringen (se figur 2)(Kotter 1996, s. 28). 
 
Figur 2. Åttastegsprocessen för att genomföra en större förändring. 

 
Källa: Kotter 1996, s. 29. 
 
Ofta försöker många människor genomföra förändringar genom att endast angripa steg 5-7, 
eller så skyndar de sig igenom de olika stegen av förändringsprocessen utan att göra ett 
grundligt arbete. Om steg 1-4, upptiningen, ignoreras lyckas sällan skapandet av en stabil grund 
att bygga vidare på. Om steg 8 inte fullföljs, fastfrysningen, tar förändringen inte sig i mål och 
misslyckas med att göra förändringen bestående. I en lyckad stor förändring gås alla åtta steg 
igenom, vanligen i turordning. Flera faser kan vara igång samtidigt men problem uppstår om 
steg hoppas över eller en tillräckligt stabil grund inte bildas (Kotter 1996. s. 31). 
 
Steg 1: Det är vanligt att det finns människor i organisationen som känner att det redan varit för 
mycket förändring, att det går att lösa med en “quick fix” eller att vad de gör nu redan fungerar 
bra (Kotter & Cohen 2002, s. 26). I början behöver en känsla av nödvändighet skapas. Genom 
att visa behovet av förändring skapas känslan av nödvändighet och de anställda kan säga “nu 
kör vi!” Att ignorera känslor som hindrar förändring och skynda framåt genom att direkt gå till 
visionen och strategin kommer inte att vara en bra strategi. De anställda behöver kunna se, röra 
och känna behovet av förändring (ibid. s. 36). 
 
Steg 2: Teamet som ska leda förändringsprocessen behöver förstå organisationen och 
gruppmedlemmarna behöver inneha rätt kompetens, ett förtroende från resterande personal, 
förmåga att leda samt vara positiva till den kommande förändringen (Kotter & Cohen 2002, s. 
60). Effektiva team består ofta av individer från olika hierarkiska nivåer av organisationen för 
att kunna komplettera varandra samt bära med sig ett förtroende från olika delar av företaget 
(ibid. s. 46-48). 
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Steg 3: Enligt Kotter och Cohen (2002, s. 6) ska teamet, som skapades i det andra steget, 
utveckla rätt vision och strategi för förändringsarbetet. Teamet ska kunna staka ut den väg som 
skall gås och kunna besvara frågor som: Vilken förändring behöver göras? Vad är den nya 
visionen? Vad ska inte förändras? Hur ska visionen bli verklighet på bästa sätt? Teamet som 
skapades i steg två behöver kunna ge bra svar till dessa frågor för att en organisation på ett 
bättre sätt ska kunna ta klivet in i framtiden (ibid. s. 61). Visionen bör vara så tydlig att den 
enkelt kan förklaras på en minut eller skrivas ner på en sida (ibid. s. 82). 
  
Steg 4: Visionen att förändras behöver kommuniceras inom hela organisationen och ett vanligt 
misslyckande är bristande tydlighet, vilket tyder på att tredje steget inte fullgjordes på ett bra 
sätt (Kotter & Cohen 2002, s. 83-84). Hela organisationen kommer inte att vara med på 
förändringen om inte kommunikationen fungerar. En grund för god kommunikation är att hålla 
det simpelt och från hjärtat och inte för komplext. Det är viktigt att förstå andras känslor och 
ett ytterligare misstag är att kommunicera för lite (ibid. s. 100). 
 
Steg 5: Det femte stegets mål är att allt fler personer ska känna sin kapacitet och att de agerar 
enligt visionen (Kotter & Cohen 2002, s. 6). “Chefsbarriären” är ett vanligt stort hinder som 
kan stoppa det påbörjade förändringsarbetet. Det finns chefer som inte tycker att förändringen 
är bra och vanligtvis anpassar sig de som är underställda denna person genom att antingen ge 
upp eller lägga mycket tid på att försöka gå runt problemet. Att försöka förklara situationen för 
denna person som orsakar problem är en bra lösning för att bli av med detta hinder (ibid. s. 
102). Om inte problemet kan lösas med hjälp av kommunikation kan en sådan person behöva 
omplaceras. Att visa erkännande och använda belöningssystem som främjar optimism och 
bygger självförtroende är också viktigt. (ibid. s. 121).  
  
Steg 6: Den slutgiltiga visionen kan i början av förändringsarbetet kännas omöjlig att uppnå 
(ibid. s. 1). När människor försöker uppfylla visionen byggs ett momentum upp samtidigt som 
allt färre motsätter sig förändringen (Kotter & Cohen 2002, s. 6). Känslor är oerhört viktiga för 
förändring. Tidiga vinster behövs och delmålen ska vara synliga, meningsfulla och det kan man 
fördel finnas delmål som är enkla att uppnå även om de kan kännas små jämfört med den större 
visionen (ibid. s. 140). 
 
Steg 7: Ett vanligt problem i slutet är att känslan av nödvändighet avtar och liknande problem 
från första steget återkommer (Kotter & Cohen 2002, s. 141-142). Människor kan bli utmattade 
när de samtidigt ska göra det gamla arbetet, som organisationen kräver, samtidigt som de ska 
skapa framtiden (ibid. s. 150). Det är viktigt att ständigt hålla känslan av nödvändighet uppe 
och att fortsätta visa att förändringen behövs. Det fungerar inte att övertyga sig själv att vara 
klar innan målet är uppfyllt (Kotter & Cohen 2002, s. 157). 
 
Steg 8: Kotter och Cohen (2002, s. 6) menar att ett nytt och vinnande beteende fortlever trots 
dragkraft från tradition, byte av ledare etc. En lyckad förändring är ömtålig och behöver 
förankras, vilket kan vara svårt (ibid. s. 160). Organisationen får inte stanna vid det sjunde 
steget och tro att de är klara. Den förändring som har skapats måste vara hållbar och få slå rot 
(ibid. s. 169). 
 

3.4 Ett motstånd mot förändringar 
“Förändring är spännande när den görs av oss, hotande när den görs mot oss” 
     (Kanter 1985, s. 52) 
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De flesta organisatoriska förändringar innehåller olika uttryck av motstånd som kan 
manifesteras på olika sätt. Ett sätt att betrakta motståndet är att se det som ett motståndsspel 
med olika roller och de huvudsakliga aktörerna är förändringsstrategen, 
förändringsförmedlaren och förändringsmottagarna/brukarna.  
 
Förändringsstrategen har som uppgift att sätta upp mål och lägga en grund för förändringen. 
Strategen ska överblicka organisationen och se förändringstrycket och de valmöjligheter som 
finns. Strategen ska även hantera kontakten med omvärlden, exempelvis marknaden och 
politiker.  
 
Förändringsförmedlaren ska sätta igång de aktiviteter som krävs för att visionen ska 
operationaliseras. Förmedlaren ska också samordna olika parter och upprätthålla relationer 
samtidigt som den ska hålla processen levande.  
 
Mottagarna innefattar de personer som utsätts för förändringen. Det som avgör om 
förändringen stöds eller om det blir ett motstånd är hur mottagliga dessa personer är för 
förändringen och de nya uppgifterna och utlovade belöningar. Om strategen och förmedlaren 
lägger för lite uppmärksamhet på mottagarna kan det leda till ett hot mot förändringen (Kanter, 
Stein & Jick 1992, refererad i Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 296). 
 
Ahrenfelt (2013, s. 26) beskriver motstånd som: “frigjord mental energi uttryckt i ett äkta 
engagemang mot en bestämd process”. Ahrenfelt (2013, s. 135) menar att motstånd mot en 
förändring oftast är det enda sättet att skapa ett äkta engagemang och engagemanget är ett måste 
för att kunna genomföra förändringsinsatsen. Ahrenfelt (ibid.) återkopplar till ett gammalt 
talesätt: ”om två personer alltid är överens i en verksamhet är en av dem överflödig”. 
Oförutsägbarhet skapar en stress hos individen och minskar graden av egenkontroll. Att ha låg 
egenkontroll definieras såsom att individen påverkas av något externt och inte kan påverka det, 
att känna sig som ”ett löv i vinden”. Det skapar en känsla av maktlöshet, något som ofta beskrivs 
som ett motstånd till en förändring av andra ordningen. Ahrenfelt (2013, s. 306) menar att om 
en förändring inte möter motstånd så är det troligen en förändring av första ordningen eller att 
ingen deltar i förändringen överhuvudtaget. 
 
Motstånd är ett centralt tema inom organisationsförändringsteori. Ett skäl till att människor i en 
organisation gör motstånd mot förändring är att den kan skapa ett klimat av osäkerhet och 
otydlighet och därmed kan en del anställda vilja upprätthålla status quo och motsätta sig 
förändringen (Dawson 2003, s. 19).  
 
Motståndet kommer ofta från en, eller flera i kombination, av följande faktorer: 
- En verklig förändring av arbetet, förändringar i krav om kompetens 
- Ett hot mot anställningen, ekonomisk säkerhet reduceras eller arbetet förloras 
- Ett uppfattat, eller verkligt, psykologiskt hot 
- Nya arbetsvillkor som förändrar sociala förhållanden 
- Auktoritet omdefinieras och leder till en minskning av status (ibid.) 
 
Judson (1991, refererad i Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 297) beskriver en skala för hur 
motståndet kan se ut från hög accept, likgiltighet, passivt motstånd till aktivt motstånd (se tabell 
1). 
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Tabell 1. Judsons skala om motstånd vid förändring. 

 
Källa: Egenutformad tabell utifrån Judson (1991, refererad i Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 297). 
 
Även Kanter (1985, s. 52-56) ger exempel på några viktiga och förutsägbara orsaker: 
 
Mistandet av kontroll och inflytande: De flesta människor behöver och vill känna att de har 
kontroll över sin omgivning. Ju fler val människor kan få desto bättre känner de inför 
förändringen. Även att vara inblandad på detaljnivå är bättre än att inte vara inblandad alls. När 
människor känner sig maktlösa och inte har kontroll är det troligt att de känner sig stressade 
och även går in i en försvarsposition. Om människor får chansen att vara involverade är det mer 
troligt att de engagerar sig mer i förändringen (ibid. s. 52). 
 
En för stor osäkerhet: Om människor inte vet vad nästa steg kommer att innebära kommer 
förändringen att kännas hotande. Motstånd mot förändringen kan uppstå för att det känns 
tryggare stanna i en situation som är bekant än att ta ett steg mot det okända. Information är 
viktigt för att människor ska veta vad som händer och vad som kommer att ske. Om en stor 
förändring delas in i flera mindre kan förändringen kännas mindre hotfullt. Förändring kräver 
en tro att det nya sättet är det rätta (ibid. s. 53). 
 
Överraskning: Människor blir lätt chockade av beslut som kommer plötsligt utan förberedelse. 
Den första reaktionen mot något helt nytt och oväntat, som de inte haft tid att förbereda sig för 
mentalt, är motstånd. Beslut om förändring kan komma som en sådan chock att det inte finns 
tid att se vad som kan vara bra med förändringen, vi känner oss hotade och gör motstånd. Det 
är viktigt att ge information för att skapa ett engagemang inför förändringen. Det är även viktigt 
att välja rätt tidpunkt och ge människor en förvarning innan förändringen (ibid. s. 54).  
 
Förvirring: Förändring kräver att människor blir medvetna om och ifrågasätter familjära rutiner 
och vanor. En stor del av arbetet i en organisation är vanemässigt. Många föredrar det invanda 
och en förändring är mer trolig att den lyckas om förändringen inte presenteras som för stor 
skillnad mot det invanda utan snarare anpassas mot traditionen. Vi gör motstånd när vi tvingas 
reflektera över och förändra våra rutiner som vi har tagit för givna (ibid.). 
 
Att tappa ansiktet: Människor kommer göra motstånd mot en förändring om det innebär att 
erkänna det vi tidigare har gjort som fel. Ingen tycker om att tappa ansiktet eller känna sig 
utskämd inför andra. En förändring medför ofta ett implicit antagande att det vi gjort tidigare 
är fel. Därmed kan vi känna oss dumma inför våra tidigare handlingar eller känna oss tvungna 
att försvara dem och därför argumentera emot förändring. Det är bättre att sätta tidigare 
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handlingar i perspektiv och se att det som gjordes förut var rätt då men att tiderna har förändrats 
(ibid.). 
 
Osäkerhet om kompetens: Människor kan motsätta sig en förändring för att de är oroliga inför 
sin framtida kompetens och ifrågasätter om de klarar av det nya. Dessa bekymmer kan leda till 
att de finner många skäl till varför förändring ska undvikas. Det är viktigt vid förändring att 
människor känner sig kompetenta och att det finns tillräckligt med träning och utbildning för 
att de ska förstå vad som händer och känner att de kan klara det. Det behövs även en chans att 
träna sina nya färdigheter utan att känna sig bedömd och att få bli bekväm i det nya (ibid. s. 55). 
 
Oklara påföljder: Förändring sprider sig likt ringar på vattnet och kan innebära att förändringen 
stör personliga planer och projekt. Det är bättre att introducera en förändring med flexibilitet 
och t.ex. låta en avdelning gå igenom förändringen under en period istället för en omedelbar 
förändring. Detta hjälper att få med människor ombord och skapa ett engagemang istället för 
motstånd (ibid.) 
 
Mer arbete: Förändring innebär mer arbete, det kräver energi och mer tid och tar upp ett stort 
mentalt utrymme. Det krävs en extra insats, förändringen sker inte av sig själv. Människor 
behöver stöd och kompensation för det extra arbetet för att övergå från motstånd till 
engagemang (ibid. s. 55-56). 
 
Lagrad vrede/ovilja: Olösta problem från det förflutna kan komma tillbaka vid en förändring. 
Människor kan exempelvis fortfarande vara arga för tidigare klagomål som inte har blivit lösta. 
För att ta ett steg framåt kan vi behöva ta ett steg bakåt och lösa tidigare konflikter (ibid. s. 56). 
 
Reella hot: Ibland innebär en förändring att det skapas vinnare och förlorare. Det viktiga är att 
undvika falska löften, om förändringen innebär att människor förlorar något är det viktigt att 
säga det tidigt. Dessa människor kan annars gå och oroa sig och smitta andra med sin oro eller 
antagonism (ibid.).  
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4. Externa styrmedel 
 

Detta kapitel beskriver för läsaren vilka externa styrmedel som Företaget AB utsätts för och 
förklarar till vilken kategori av nationalekonomiskt styrmedel de tillhör. 

 

4.1 Marknadsmisslyckanden 
Styrmedel används för att korrigera marknadsmisslyckanden. Marknadsmisslyckande beskrivs 
inom nationalekonomin som en situation där den fria marknaden inte leder till en optimal 
resursanvändning i samhället (Eklund 2013, s.112). 
 
För att en marknad ska fungera effektivt krävs att alla aktörer har full information om resurser 
och tjänster på marknaden. Desto mer centrerad planering desto fler faktorer som måste läggas 
in och tas hänsyn till samt risken att informationen förvrängs och deformeras ökar när den 
transporteras upp och ned i planeringsskeden. Dessutom så ändras dessa ständigt, både före och 
under planperioden, på grund av framgång inom det tekniska och konsumenterna tycke och 
smak (Eklund 2013, s. 116). 
 

4.2 Externa styrmedel som korrigerar marknadsmisslyckanden 
För att komma tillrätta med marknadsmisslyckanden så använder regeringen ett flertal olika 
externa styrmedel för att påverka olika aktörers beteenden. Dessa styrmedel delar normalt in i 
fyra olika grupper (administrativa, ekonomiska, information och forskning) som både kan 
verkar enskilt men även i kombination tillsammans med varandra för att uppnå bäst effekt 
(Naturvårdsverket 2012, s. 12). De svartmarkerade styrmedlen i tabell 2 är de styrmedel som vi 
kommer behandla vidare i denna uppsats. 
 

Tabell 2. Exempel på styrmedel inom de fyra huvudgrupperna. 
Administrativa Ekonomiska Information Forskning 

Lagstiftning Skatter Upplysning Forskning 

Normer Skatteavdrag Miljömärkning Utveckling 

Gränsvärden Avgifter Rådgivning Demonstration 

Långsiktiga avtal Bidrag Utbildning Teknikutvärdering 

Miljöklassning Subventioner Opinionsbildning Samhällsutvärdering 

Regelgivning Pant 
  

Teknikkrav Handel med utsläppsrätter 
  

Prövning/Tillsyn Handel med certifikat 
  

Målstyrning Miljöersättningar 
  

(Naturvårdsverket 2012, s. 12) 
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Administrativa styrmedel: Regleringar i miljöbalken ligger till grund för den svenska 
miljöpolitiken och några av de viktigaste administrativa styrmedlen nämns som prövning och 
tillsyn samt regelgivning. Andra administrativa styrmedel är lagstiftning, normer, förbuds- och 
dispensregler (Naturvårdsverket 2012, s. 12-13). I administrativa styrmedel inkluderas ErP-
direktivet och ”styrdirektivet”. Vi har valt att inte benämna styrdirektivet vid sitt rätta namn då 
detta kan härledas till det aktuella företaget. 
 
Ekonomiska styrmedel: Syftet med ekonomiska styrmedel är att visa den totala samhälleliga 
kostnaden för en vara eller tjänst genom att använda ekonomiska styrmedel för att priset på 
resurser ska återspegla alla kostnader och nyttor som uppstår i produktion och konsumtion av 
dem. Detta är inte begränsat till enbart monetära kostnader utan även andra typer av kostnader 
t.ex. påverkan på miljö eller hälsa. De ekonomiska styrmedlen fungerar antingen som 
bestraffning, i form av skatter och avgifter, eller som en motivator, i form av skattelättnader 
och bidrag (Naturvårdsverket 2012, s. 13). Under ekonomiska styrmedel inkluderas tullavgifter, 
energiskatter (infördes på 50-talet) och arbetsgivaravgifter. 
 
Informativa styrmedel: Genom information och kommunikation skapas delaktighet som bidrar 
till måluppfyllelse och god kvalitet i olika miljöarbetet. Det är svårt att utvärdera någon effekt 
av endast ett informativt styrmedel då det ofta används som ett verktyg för att skapa acceptans 
för andra administrativa och ekonomiska styrmedel ska uppnås med gott resultat. Informativa 
styrmedel används också som information och kommunikation när andra styrmedel redan 
införts för att öka effektiviteten och förbättra resultatet (Naturvårdsverket 2012, s. 14). Här 
kategoriserar vi in byggvarudeklarationen (BVD), SundaHus och ISO-certifieringar. 
 
Forskningsstyrmedel: Forskning, utveckling och demonstration kan också räknas in som 
styrmedel, genom att stödja teknisk utveckling och kunskap om effekter av olika förändringar 
så skapas förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Styrmedlet ska ge en ökning av 
kunskap, idéer och innovationer från marknaden för att underlätta och ge en förutsättning att 
kunna uppnå olika miljömål (Naturvårdsverket 2012, s. 15). Under forskningsstyrmedel 
inkluderas de forskningsbidrag som respondenterna kände till. 
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5. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenterar vi först vårt utvalda referensföretag och våra respondenter. Sedan 
redovisar vi våra intervjuresultat konsoliderat och väver in vår analys utifrån den teoretiska 
referensramen och avslutar kapitlet med vår slutsats.  
 
Vi kommer i fortsättningen att kalla det utvalda företaget för Företaget AB och respondenterna 
får fiktiva namn då vi tar hänsyn till de etiska aspekterna och väljer att avidentifiera både 
företaget och intervjudeltarna. Vi har valt att namnge respondenterna vid fiktiva namn istället 
för att numrera dem, för att trots anonymiseringen göra läsaren familjär med respondenten och 
underlätta för läsaren under analysen att kunna relatera ett svar till en person och få ett bättre 
flyt i läsandet. 

 

5.1 Företaget AB 
Företaget AB är en producent inom värmebranschen som säljer sina produkter på samtliga 
kontinenter. Företaget omsätter idag ca 60 miljoner EUR per år och har ca 60 anställda. 
Företaget har ingen egen produktion utan tillverkningen sker hos underleverantörer. 60 % av 
produktionen utgörs av egen utveckling och 40 % köps in och märks med företagets logotyp.  
 
Värderingarna som Företaget AB har emot de anställda är att de är ansvariga för kvaliteten i 
det egna arbetet och företaget har förtroendet att den anställde ska göra sitt yttersta för att 
tillgodose kundens önskemål. 
 

5.2 Respondenterna 
Adam har arbetat på företaget i 12 år och arbetar idag som kvalitetsansvarig, med att införa och 
upprätta produktkvalitet och verksamhetssystem. Han är även teknisk referens i flera projekt 
och sakfrågor p.g.a. sin breda kompetens och erfarenhet. Adam är ensamt ansvarig om 
kvalitetsarbetet och arbetar intensivt med, både säljare och utvecklare, att ta fram information 
om produkter samt kravställare gentemot leverantörer. Adam har under sina 12 år på Företaget 
AB utvecklat ett bra kontaktnät inom Företaget AB. 
 
Bertil har arbetat på företaget i 16 år och arbetar idag med teknisk försäljning som key account 
manager (KAM) och arbetar direkt med kunder medan övriga säljkåren arbetar genom 
grossister. Bertil är den personen som har arbetat längst på Företaget AB och arbetar med några 
av företagets viktigaste kunder och för tillfället arbetat Bertil i ett stort samarbete med en annan 
producent för att leverera en helhetslösning till kunden.  
 
Cecilia har arbetat på företaget i 7 år och arbetar idag som produktspecialist på 
utvecklingsavdelningen, vilket innebär ett arbete som produktutvecklare av luftridåer, 
värmefläktar och styr. Cecilia är en av utvecklarna som arbetat längst på Företaget AB. Cecilia 
hanterar alla externa projekt och arbetar för tillfället intensivt med att ta fram produktdesign 
hos de nya lanseringarna. Cecilia är ofta involverad i andra projekt som hon inte ingår i då hon 
har en bred kompetens och ofta används som teknisk expert i olika diskussioner.  
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Vi definierade en förändringsagent, baserat på Buono och Subbiahs (2014, s. 37) och Kotter 
och Cohens (2002, s. 60) beskrivning, som en person inom organisationen som har stor 
kompetens, kunskap och förtroende från verksamheten och kan förmedla förändringen som 
positiv. Fördelar med att ha en intern förändringsagent menar Buono och Subbiah (2014, s. 40) 
är att det kan vara mer ekonomiskt effektivt och billigare samt att de har mer regelbunden 
kontakt och större inblick i verksamheten. Vi anser att våra tre respondenter uppfyller dessa 
kriterier väl då de varit på företaget mellan 7-16 år. De tre utvalda personerna blir också ofta 
tillfrågade om deras expertkunskaper, även i projekt där de inte ingår i, vilket vi tolkar som att 
de besitter just stor kunskap och är mycket kompetenta. Vi anser också att det visar att det finns 
ett stort förtroende för individerna och i rollen som förändringsagent skulle de därmed kunna 
ha en stor påverkan att kunna förmedla en förändring till sina kollegor på ett positivt sätt.  
 
Kotter och Cohen (2002, s. 60) beskriver i det andra steget av åttastegsmodellen att det inte är 
lätt att sätta ihop ett team som ska leda och driva förändringsprocessen. De menar att teamet 
med stor fördel bör bestå av individer från olika nivåer inom företaget för att öka möjligheterna 
till större genomslag för förändringen (ibid. s. 46-48). Den förändringsagent som ofta beskrivs 
i litteraturen är en person som har en ledande roll med stort mandat i verksamheten (Ahrenfelt 
2013, s. 344), vilket vi har tolkat kan vara, enligt Kanter, Stein och Jick (1992, refererad i 
Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 296) en förändringsstrateg som är den person som ska 
sätta upp målen och ha helhetsbilden över förändringen. Kanter, Stein och Jick (ibid.) beskriver 
också en roll som förändringsförmedlare vars uppgift är att operationalisera förändringen, 
genom att samordna mellan olika parter och framförallt se till att förändringen hålls levande. 
Det är denna roll vi definierar som förändringsagent. Om förändringsstrategen och förmedlaren 
inte uppmärksammar övrig personal inom företaget vid en förändring tillräckligt finns det risk 
att det uppstår motstånd mot förändringen som motverkar och förhindrar genomförandet. Vi 
anser, likt EMF (2015a, s. 39) att en person som inte har det övergripande ansvar som 
chef/förändringsstrateg är en relevant intressent och kan ha stor påverkan på övrig personal 
inom verksamheten vid förändringsarbete. 
 

5.3 Intervjuresultat och analys 
Vi har valt att presentera resultatet av de tre intervjuerna tillsammans samt vävt in analys utifrån 
teori och egna tankar. Vi presenterar och analyserar resultatet utefter olika teman som 
uppenbarade sig under intervjuerna för att enklare få en relation till hur attityden hos 
respondenterna har påverkats av det aktuella styrmedlet. 
 

5.3.1 Frivilliga certifieringar 

De frivilliga certifieringar som våra respondenter diskuterade kring under intervjuerna var 
främst byggvarudeklarationen (BVD), SundaHus och ISO-certifieringar. Dessa styrmedel 
kategoriseras som informativa då de är frivilliga och initierade av andra aktörer på marknaden 
och därmed frivilliga för företagen att välja att certifiera sig i (Naturvårdsverket 2012, s. 14).  
  
Respondenterna berättade hur de uppfattade syftet och innehållet med de olika certifieringarna. 
Bertil beskrev BVD och SundaHus: 
  

“...byggvarudeklarationen är ju väldigt bra på så sätt för då kan man ju titta vad 
den innehåller men det säger ingenting om vad det är för typ av produkt” 
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“...dom [SundaHus] ska ha undersökt alla produkter, du kan välja den bästa 
produkten genom att välja i deras system och då har dom ju vissa kriterier att det 
ska vara miljö och hit och dit och såhär” 

  
Adam och Cecilia som båda jobbar inom det tekniska området såg inte nyttan med certifieringar 
mer än att det eventuellt är ett krav i en affär medan Bertil som arbetar mer aktivt med 
försäljning såg certifieringar generellt som ett bra styrmedel. 
  

” ...i ett större system kanske det spelar roll men jag, på produktnivå, ser jag inte 
alltid nyttan med den, nej. Utan det är så pass grovt man delar in det, silikon är det 
enda jag vet att vi är försiktiga med p.g.a. byggvarudeklarationen.” (Cecilia) 

  
Gemensamt för respondenterna var att de ansåg att flera av certifieringarna var trubbiga och 
fokuserade på fel saker eller endast en liten del av helheten vilket kunde ge en missvisande bild 
till framförallt kunderna. 
  

“...två modeller av värmefläktar hamnar på samma ställe trots att det skiljer hur 
mycket som helst i energi och kvalitet och prestanda/.../ som en som har importerat 
en container från Kina. För där skriver man bara in allting ungefär som han tycker 
för det är ju ingen i SundaHus som kontrollerar att det stämmer, så du kan skriva i 
vad du vill och det innebär att kommunerna har ett väldigt begränsat urval.” 
(Bertil) 

  
Bertil berättade uppgivet att han kände samma frustration ute hos kunder. Enligt honom blev 
kunderna låsta till ett fåtal produkter när kravet på SundaHus-registrering fanns med i 
upphandlingen. När inte alla produkter är registrerade, enligt Bertil p.g.a. kostnadsskäl samt att 
SundaHus inte sätter informationen i proportion till annat, så har det resulterat i högre 
servicekostnader i nybyggda anläggningar då produkter och märken blandas. Bertil uttryckte, 
medan han vilt gestikulerande med båda händerna, att han inte kunde förstå hur SundaHus 
kunde få finnas till då de tar med företag som betalar och därmed inte de som är bäst. Han menar 
på att BVD finns och han ansåg att de var jättebra.  
  
Adam tillade efter en längre diskussion, om en ökad arbetsbelastning på grund av BVD-
informationskrav, att han hoppades att det skulle bli en förbättring på lång sikt, när Företaget 
AB har bättre kontroll på sina produkter och därigenom kan ställa större krav på sina 
leverantörer. Helst av allt önskade Adam innerligt att det funnits en standardlösning som alla 
kunde tyda och bedöma produkter utifrån.  
  
Cecilia, som arbetar med produktutveckling, fick fundera ett tag på hur BVD och SundaHus har 
påverkat hennes arbete i produktutvecklingen:  
  

” ...det enda som jag upplever att den gör är att den ifrågasätter när vi använder 
silikon. Det är det som spelar roll i den. eh, det andra är så grovt, när man viktar 
ingående komponenter - i ett större system kanske det spelar roll men jag, på 
produktnivå ser jag inte alltid nyttan med den, nej. Utan det är så pass grovt att 
man delar in det, silikon är det enda jag vet att vi är försiktiga med p.g.a. 
byggvarudeklarationen.”  
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Däremot ansåg Cecilia att det kunde finnas en säljpotential i att vara certifierad. Hon beskrev 
att de inte kan sälja produkter om de inte har vissa certifikat och att det därmed är grundläggande 
i vissa sammanhang. Hon tyckte även att det kunde ge säljfördelar där Företaget AB kunde 
argumentera för ett högre pris. Cecilia sa att hon hellre sett en certifiering som genomförde en 
övergripande bedömning över hela produkten inklusive service, reservdelar och förväntad 
livslängd. Både Adam och Bertil beskrev samma svaghet med certifieringarna. 
  
De åsikter som respondenterna uttryckte kring de frivilliga certifieringarna BVD och SundaHus 
visade på att de ansåg att omfattningen inte var tillräcklig, att certifieringarna endast fokuserade 
på ett snävt område av helheten. Det största problemet som respondenterna såg med detta var 
att kunden valde produkter på fel premisser. De såg att utländska produkter, exempelvis från 
Kina, skeppades hit av en återförsäljare och klassades på samma sätt som en produkt som togs 
in under ett varumärke. Information om produkterna, garanti, service och reservdelar skiljde sig 
markant mellan dem och som våra respondenter uttryckte det så hamnade den importerade 
produkten på återvinningen när den var trasig medan den andra kunde förlänga sin livscykel 
med ytterligare ett 10-tal år. När vi analyserade motståndet mot de frivilliga certifieringarna såg 
vi det motstånd respondenterna uppvisade som ett engagemang, de förklarade utförligt varför 
de inte tyckte något var bra och hade samtidigt egna förslag hur det kunde förbättras. Ahrenfelt 
(2013, s. 135) skriver att motståndet ofta är ett måste för att skapa ett engagemang och att det i 
sin tur är ett måste för att förändra en process. Genom att våra respondenter identifierat de 
punkter som BVD och SundaHus inte tar hänsyn till och aktivt arbetar för att lyfta fram dessa 
även till kunder så sätter de press på både certifieringsutgivare och kunder att ställa högre krav 
på certifieringarna.  
  
Cecilia beskrev ISO-certifieringar: 
  

“...det är ju kvalitetsgranskning och så, den typen av system tror jag är väldigt bra 
och ha, eh både för att jobba förebyggande med att få bra rutiner och bra kvalitet 
på produkterna om man jobbar efter, på ett strukturerat sätt så tror jag chansen 
ökar för att få ett bra resultat. dom tror jag är väldigt bra och vi jobbar bara till 
viss del efter det tycker jag…”  

  
Bertil berättade att han ansåg att ISO-utgivaren hade högre integritet än de övriga. Genom att 
ISO-utgivaren arbetat med sina standarder, som är grunden för en certifiering, och är öppna för 
att vem som helst kan ge förändringsförslag leder det till att bedömningen är oberoende. Även 
Adam såg att en kvalitetsstämpel var något positivt för företaget, även om vägen dit var krånglig 
eftersom han upplevde att han hade svårt att få gehör från Företaget AB för det arbetet som 
krävdes. 
  
Företaget AB är certifierat enligt ISO 9001 vilket kräver, enligt Cecilia, att företaget gör om 
sina rutiner för att anpassa verksamheten efter standardiserade rutiner enligt ISO-standarden. 
Detta tyder på att det krävs en förändring av andra ordningen (Watzlawick, Weakland & Fisch 
1974, s. 25, Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 281-282), där nya processer och rutiner 
tillämpas på Företaget AB för att uppfylla kraven för certifieringen. Adams uppfattning om att 
Företaget AB hade svårt att applicera de nya arbetsrollerna och metoderna som krävs visar på 
att förändringsprocess inte fungerat optimalt enligt Kotters åttastegsprocess (1996, s. 29). 
Watzlawick, Weakland och Fisch (1974, s. 25) menar att det krävs ett uppvaknande för att 
processen ska appliceras och bli ett double-loop lärande där vi reflekterar över vad vi gjort 
tidigare (Argyris & Schön 1978, s. 18-26). Cecilia beskrev att Företaget AB endast arbetade 
efter ISO 9001 till en viss del och hade en del kvar att leva upp till. Detta är ett tydligt tecken 
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att förändringen inte har applicerats hela vägen utan Företaget AB har fastnat i 
förändringsprocessen. För att starta förändringsprocesser igen kan det vara bra för Företaget 
AB att applicera Kotters åttastegsprocess och skapa en upptining av förändringsarbetet och 
skapa ett engagemang på nytt (Sveningsson & Sörgärde 2007, s. 246-247). 
  
Adam beskrev Eurovent:“...Euroventsamarbetet då. Där man då från branschens sida då 
försöker få till standarder osv för då i vårt fall mäta luftridåer...” 
  
Ingen av respondenterna pratade om att de såg någon nytta med en certifiering för standardiserat 
mätförfarande, såsom Euroventsamarbetet. Bertil beskrev samarbetet som ett sätt att låsa 
marknaden till en teknologi och därigenom förhindra andra företag att komma med alternativ 
och kanske bättre lösningar. Adam var inne på samma resonemang men påpekade samtidigt att 
produkterna har sett ungefär likadana ut sedan de uppfanns och han är osäker på om de är 
energieffektiva överhuvudtaget.  
  
Åsikterna om Euroventsamarbetet visade på att både Adam och Bertil inte var positivt inställda 
till samarbetet i branschen. Euroventsamarbetet tolkas som endast en förändring av första 
ordningen (Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, s. 25), där systemet i sig inte förändras utan 
fortsätter som tidigare. I det här fallet visade de motstånd till förändringen genom att de 
upplevde ett reellt hot mot deras egen uppfattning om vad det skulle innebära att låsa en 
marknad efter Företaget AB egna teknologi (Dawson 2003, s. 19, Kanter 1985, s. 56).  
  
Att införa frivilliga certifieringar är ett sätt från marknadens sida att fylla 
informationsproblematiken som annars hade behövs styras centralt och då blivit mer komplext 
och svårdefinierat (Eklund 2013, s. 116). Genom att tillåta att certifikaten tas fram från 
marknaden skapas en bättre flexibilitet för förändringar inom teknik och konsumenternas 
beteende. På samma sätt blir certifieringarna sårbara för tyckande och tänkande från marknaden 
vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på dem. En reflektion vi gjort är att SundaHus skapar en 
certifiering med en betygsskala baserat på innehållet i produkten men missar att titta på 
helheten. BVD har valt att fokusera på att delge konsumenterna information men ingen referens 
i hur denne ska använda informationen som är angiven. Eftersom certifieringarna är frivilliga 
så är det konsumenterna som normalt sätter trycket för vilka certifieringar som företaget eller 
produkten ska uppfylla.  
  
Gemensamt tycker respondenterna att certifieringarna har ett syfte när det kommer till 
försäljning men de själva ser brister med att de fokuserar på ett fåtal parametrar, dålig 
information till kunder hur de ska använda informationen samt att det inte finns ett 
standardiserat tillvägagångssätt så att alla har samma möjlighet att bli certifierad på lika villkor. 
Deras resonemang runt frågan visar på ett double-loop lärande, respondenterna reflekterar på 
en djupare nivå och reflekterar samt ser brister över hur det har fungerat tidigare (Argyris & 
Schön 1978 s. 18 - 26). Detta tyder på en vilja att gå mot en förändring av andra ordningen när 
de reflekterar över helheten och grunden, vilket krävs för den kvalitativa förändringen där hela 
systemet och attityder förändras (Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, s. 25, Lindkvist, Bakka 
& Fivelsdal 2014, s. 281-282).  
 
Frivilliga certifieringar tillåter ett företag att själva behålla mer kontroll över en förändring, 
pressen upplevs annorlunda än vid en tvingande förändring, vilket kan leda till minskat 
motstånd enligt Kanter (1985, s. 52). En certifiering kan ses som en kvalitetsstämpel för 
företaget och kan, likt respondenterna beskrev, innebära att de får sälja mer av sin produkt. 
Dock innebär en certifiering mer arbete och respondenterna beskrev information som bristande, 
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vilket skapar motstånd, en attityd, som motsätter sig förändring eftersom osäkerhet uppstår 
(Dawson 2003, s. 19, Kanter 1985, s. 53). Respondenternas samlade bild av frivilliga 
certifieringar är att de är positiva till att de finns men är negativa till de befintliga och vill se en 
förändring utav dessa. Enligt Klaus, Broemer och Diehl (2000, s. 35-36) är dessa attityder ett 
tecken att respondenterna är ambivalenta inför frivilliga certifieringar. 
 

5.3.2 Tvingande direktiv 

Ett centrerat krav på en marknad är en form av planekonomi för att korrigera ett 
marknadsmisslyckande. Problemen med ett centralt styrmedel är det finns så många faktorer 
som ska tas hänsyn till samt att informationen som föreligger styrningen och förmedlas ut till 
marknaden riskerar att förvrängas och deformeras (Eklund 2013, s. 115-116).  
  
Cecilia uttryckte en frustration över hur direktivet var utformat då det specificerar att en motor 
endast får använda en viss mängd energi vid ett specifikt mättillfälle. Problemet som Cecilia 
såg var att motorn i den faktiska produkten arbetar på ett annat mättillfälle och detta i vissa fall 
inneburit att den nya godkända motorn använder mer energi än den gamla. Adam var inne på 
samma spår och menade att det inte är genomtänkt och suckade medan han beskrev att det i 
praktiken inte blev en förbättring utan snarare en försämring. Bertil skrattade när vi nämnde 
ErP-direktivet och beskrev att “Sverige alltid ska vara bäst i klassen” medan andra inte bryr 
sig.  
  
ErP-direktivet infördes på Företaget AB utan att våra respondenter fick möjligheten att uttala 
sig kring det. Adam och Cecilia beskrev att de upplevde minskad kontroll och inflytande i valet 
av motor. Vilket enligt Kanter (1985, s. 52) är en av de mest förutsägbara orsakerna till att 
motstånd uppstår. Som våra respondenter uttryckte sig så har de varit tvungna att anpassa sig 
trots att de ansåg att direktivet inte är applicerbart på deras verksamhet. Förändringen sker 
genom ett tvingat single-loop lärande där Företaget AB inte anser att deras grundprinciper är 
fel men ändå förändrar sitt beteende (Argyris & Schön 1978, s.18-26). En problematik med att 
de endast ser på styrmedlet som en förändring av första ordningen är att de inte kommer in i en 
organisationsförändring av andra ordningen mot cirkulär ekonomi. En förändring av andra 
ordningen hade inneburit att Företaget AB hade gått händelserna i förväg och varit innovativa 
i arbetet mot hållbar utveckling genom att förändra sina attityder och handlingar (Ahrenfelt 
2013, s. 306). Ett tvingande styrmedel innebär att en förändring forceras men vi tolkar att 
respondenterna intressant nog inte motsätter sig denna tvingande faktor i detta fall utan de ser 
till den större bilden att det behövs en förändring och inser att företag inte kommer göra detta 
om de inte tvingas. Likt Ahrenfelt (2013, s. 55) tolkar vi detta som en initiering av en förändring 
av andra ordningen som kommer utifrån marknaden. 
  
Cecilia beskrev även att det finns ett nytt styrdirektiv som börjar gälla fr.o.m. 2018: 
  

”...i den här styr/reglersidan så har man krav på konvektorer och värmestrålar och 
sån att man ska ha, /.../ man har i direktivet inte tagit hänsyn till alla typer av 
produkter så vi har ju lite problem att vissa av våra produkter /.../ man fattade inte 
att det sitter strålvärmare inomhus eh, det var så nära att man till och med höll på 
att råka stryka hela den biten för att det borde inte finnas /.../ ska vi egentligen sätta 
in massa elektronik i alla enskilda små produkter…” 
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Cecilia beskrev utförligt, och lite smått irriterat, att Företaget AB nu måste ta fram 
produktstyrning till alla produkter, även de minsta elementen. Företaget AB fick först komma 
in på slutet och fick kämpa för att försöka få gehör då den tidigare tolkningen förbjöd ett helt 
produktsortiment. Adam beskrev det nya styrdirektivet som galet: 
  

“...de här nya reglerna ställer både käppar i hjulet för oss och kanske tvingar oss 
att anpassa en produkten efter ett reglemente som gör att produkten i verkligheten, 
vid verklig användning tom blir sämre, ur energisynpunkt då…” 
  

Bertil beskrev styrdirektivet som direkt löjligt:  
  

“...vi ändrar ju egentligen inte på produkten någonting utan vi sätter bara in en 
timer i princip i produkten så klarar vi de här direktiven, det var ju inte riktigt det 
som det gick ut på /.../ och det gör ju inte någonting för du kan ju ha timern stå på 
hela dygnet så har du exakt samma som det var innan…” 

  
Det styrdirektivet som våra respondenter beskrev var ett försök från regeringen att få 
marknaden att implementera exchange som är ett av de 6R inom cirkulär ekonomi (EMF 2015, 
s. 25-26). Styrdirektivet har krävt att Företaget AB fått se över produktstyrningen över hela sitt 
produktutbud vilket kan tolkas att Företaget AB går igenom en revolutionär förändring 
(Sveningsson & Sörgärde 2014, s. 29-31). Likt ErP-direktivet så uttryckte respondenterna ett 
motstånd till att genomföra förändringen. Vi ser samma anledning att de uppfattar att de mister 
kontroll och tvingas till något som de själva ser som kontraproduktivt för 
energieffektiviseringen (Kanter 1985, s. 52). En tvingande certifiering kan upplevas som att 
företaget “gör fel” och därmed tappar ansiktet och måste anpassa sig, vilket skapar motstånd 
(ibid. s. 54).  
  
Bertil och Cecilia berättade i andra sammanhang att de ansåg att tvingande styrmedel genom 
lagar var bättre än frivilliga då det inte fanns något företag som genomförde en förändring mot 
hållbar utveckling utan att det var ekonomisk försvarbart. Med ekonomiskt försvarbart menade 
de inte bara direkta ekonomiska fördelar utan även PR och ökad försäljningspotential. Adam 
gick steget längre och ansåg att om ett företag ska vara innovativt och gå före marknaden krävs 
det en företagsledning som brinner för frågan och är villiga att investera för att nå dit. 
  
De två tvingande styrmedlen, ErP-direktivet och styrdirektivet, är enligt respondenterna 
felaktigt utformade och de ansåg inte att det skapat energibesparingar. Cecilia och Adam 
reflekterade att de rent av har orsakat en försämring, då produkternas motorer arbetar efter andra 
verkningsgrader än specificerat vilket har lett till en ökad energiförbrukning. Adam och Bertil 
reflekterade över att kunden i vissa fall får betala mer för samma produkter för funktioner som 
denne inte kommer använda bara för att företaget ska kunna få sälja produkten. Respondenterna 
uppvisade en positiv attityd och ansåg att lagstadgade styrmedel är ett mycket effektivt och bra 
sätt att styra en marknad. De ansåg däremot att de styrmedel som framkommit under uppsatsen 
inte har varit bra för Företaget AB och därigenom negativt inställda till själva utformningen. 
Dessa attityder kan tolkas som att respondenterna är ambivalenta (Klaus, Broemer & Diehl 
2000, s. 35-36). 
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5.3.3 Ekonomiska styrmedel 

Utav respondenterna så var Adam och Cecilia lite osäkra på vilka typer av ekonomiska 
styrmedel som påverkade dem i deras arbete. Adam diskuterade i ett annat avseende om att all 
el som används i produkterna blir till värme, så det finns enligt hans mening inte så mycket 
energieffektivisering att genomföra för att minska driftkostnader av deras eldrivna 
produktsegment. Cecilia gav frågan en eftertanke hur ekonomiska styrmedel påverkade hennes 
roll som produktutvecklare och fann tillslut två områden. Det ena var produktionskostnaden, 
som till stor del påverkas av lönetrycket, den andra var skatten som beläggs på fraktkostnaden 
vid import av komponenter. 
  
Bertil gav under intervjun en längre utläggning om hur energiskatten på el påverkat hans 
kunders val av produkter och varför han tror vi har en så pass hög energiskatt i Sverige: 
  

“...bara att vi ska minska elberoendet och det är ju bara för att du ska få kunna 
konkurrera ut el med fjärrvärme för annars hade dom inte kunnat det /.../ om elen 
hade varit så pass billig som vi har den egentligen i vårt land så hade ju inte vi haft 
möjlighet att bli av med sopor, då hade vi ju betalat för att bli av med sopor. Nu 
använder vi sopor för att göra energi. Det är ju rätt smart men det är alltså statens 
grej att dom lägger skatter på saker man måste skilja på det att det är bra för staten 
Sverige men för dig som privatperson...” 

  
Bertil har sett i sitt arbete som säljare att energiskatter har påverkat hans kunders köpbeteende. 
Han brukar rekommendera och ge kunderna förslag på hur de ska tänka vid ett produktval för 
att de ska bli så energieffektivt och kostnadsbesparande som möjligt. Bertil beskriver hur 
utfasningen av vanlig belysning till LED har ökat hans försäljning av värmeprodukter. Han 
förklarade att de äldre lamporna gav både ljus och värme och när de ersattes av LED sjönk 
uppvärmningen med ca 200 W per lampa. Till detta reflekterade han att energivinsten av 
övergången till LED blev noll då de nya lamporna inte bidrog till uppvärmning och produkter 
för uppvärmning fick börja användas. 
  
Bertil resonerade att han hade svårt att se tillämpningen med ekonomiska styrmedel 
(energiskatten). Att Bertil själv väljer att rekommendera produkter till kunder för att öka 
energieffektiviseringen visade på att han själv genomgått en förändring av andra ordningen och 
har förändrat sin tidigare inställning och sina handlingar efter reflektion, han uppvisar ett 
double-loop lärande (Ahrenfelt 2013, s. 55, Argyris & Schön 1978, s. 18-26). 
  
Bertil och Cecilia tyckte båda att ekonomiska styrmedel och främst skatter var ett bra sätt att 
påverka ett beteende. Cecilia beskrev att utmaningen med ekonomiska styrmedel är att lägga 
den rätt. Cecilia motiverade att bestraffning är bättre än belöning (bidrag) då det var en ännu 
större utmaning att definiera vad som verkligen är ett bra sätt. Hon vidareutvecklade att ett 
bidrag snarare borde vara specifikt och något företagen fick ansöka om. 
  
Bertil förklarade allmänt sin åsikt om ekonomiska styrmedel: 

 
“Jag tror man måste ha ekonomiska styrmedel, annars gör ingen något, så enkelt 
är det. I alla fall om man tänker företag och sånt, de gör ingenting om de inte ser 
någon vinning med det.” 
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Företaget arbetar idag främst med eldrivna värmande produkter vilket gör att driften av 
produkten är direkt påverkad av energiskatten som tas ut på el. Resonemanget från 
respondenterna visar på att de har liten förståelse för varför el är så hårt belastad av skatt. Bertil 
uttrycker det som att regeringen har ett alternativt syfte att genom en minskning av elberoendet 
så kan fjärrvärmemarknaden expandera. 
  
Den generella åsikten bland respondenterna är att ekonomiska styrmedel är ett bra styrmedel 
för att få företag att välja bort dåliga alternativ. Däremot ansåg de samtidigt att det är svårt att 
skapa ett styrmedel som skapar rätt beteende hos företagen. Ingen av respondenterna 
reflekterade över att de skulle minska eller välja bort något i produkten på grund av 
skattetrycket. Endast Cecilia tog med en reflektion om löneläget som inkluderar sociala avgifter 
och skatter. Reflektionerna från respondenterna visar på att den ekonomiska styrningen inte har 
medverkat till en fördjupad förståelse mot cirkulär ekonomi utan är en förändring av första 
ordningen där själva systemet ej förändras (Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, s. 25, 
Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 281-282). Trots att respondenterna inte reflekterade över 
om styrmedlen som berörde Företaget AB påverkat dem själva i sitt arbete så talade samtliga 
positivt om styrmedlet som sådant, främst i syfte att förändra ett beteende. Då respondenterna 
uttryckte sig att vara både positiva och negativa anser vi att de har en ambivalent attityd till 
ekonomiska styrmedel (Klaus, Broemer & Diehl 2000, s. 35-36). 
 

5.3.4 Forskning och utveckling 

Vilka forsknings- och utvecklingsbidrag som Företaget AB hade tagit emot var lite oklart bland 
respondenterna. Men samtliga tre såg ett behov av att det skulle finns möjlighet att söka 
forskningsbidrag för att ta fram specifik forskning eller teknik. Adam beskrev hur han gärna 
såg att forskningsbidrag delades ut: 
  

“...när det gäller specifik, som jag säger tillämpad, forskning där man då forskar 
inom ett snävt område med en tydlig ambition med att få fram ett specifikt resultat. 
/… / istället för att man måste då sätta upp hela den här biten (testutrustning)  på 
exempelvis universitet bara för att testa hur effektiva produkten är…” 

  
Adam beskrev att produkterna som Företaget använder sig av troligen ser likadana ut inuti som 
de gjorde på 60-70 talet. Vidare utvecklade han att det hade gjorts lite för att ta reda på hur 
effektiva produkterna egentligen var. Cecilia ansåg att forskningsbidrag till företag var en god 
idé för då skapas utrymme för att ägna sig åt saker som inte får plats i den vanliga utvecklingen. 
Bertil nämnde att det tidigare har funnits en statlig myndighet som företag kunde söka bidrag 
till för att forska efter specifik kunskap eller ny teknik. Han tyckte det var ett bra sätt att låta 
branschen ta fram kunskap inom det område de var specialiserade på. Adam var främst inne på 
att Företaget AB har tagit emot universitetsstudenter som har bedrivit forskning hos Företaget 
AB. Utmaningen med att ta in studenter var att arbetet inte är av jämn kvalitet samt att 
studenterna är svåra att styra på samma sätt som en anställd utvecklare. 
  
Alla respondenterna såg bidrag till ett specificerat syfte som ett positivt sätt att förändra 
marknaden. Adam gjorde reflektionen att det inte hade hänt mycket i utvecklingen av 
produkterna hos Företaget AB och resonerade att han är positiv till att förlänga produktens 
livslängd så länge det inte kommer nya mer effektiva produkter. Cecilia beskrev att det hade 
varit bra om det funnits möjlighet att få bidrag till att undersöka något utanför den direkt 
relaterade produktutvecklingen. 



Johansson, Kjellsson & Zetterqvist   Att vilja eller tvingas närma sig cirkulär ekonomi 

29 
 

  
Samtliga respondenter ville se möjligheter att kunna undersöka och forska men att de 
ekonomiska resurserna inte fanns på Företaget AB. Här framgick det tydligt att det fanns en 
vilja att förbättra både sig och produkten. Cecilia menade även i sitt resonemang att hon var 
villig att ändra beteendet i sitt arbete för att lägga mer tid på forskning. Kopplat till 
organisationsförändring så visar detta på en vilja till förändring av andra ordningen 
(Watzlawick, Weakland & Fisch 1974, s. 25, Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 281-282) 
samt ett double-loop lärande där Cecilia verkar vara beredd att ifrågasätta sina föreställningar 
och förändra med hjälp av reflektion, vilket leder till nya handlingar (Argyris & Schön 1978, s. 
18-26). Det är särskilt intressant då detta är en attityd inifrån som motsäger argumentation att 
förändring av andra ordningen ofta kommer utifrån (Ahrenfelt 2013, s. 55).  
  
Enligt vår mening är det inte förvånansvärt att respondenterna är positivt inställda till 
forskningsbidrag som styrmedel. Om företaget forskar och utvecklar ny teknik som främjar 
hållbarhet upplevs det som en egeninitierad handling och styrmedlet finns för att underlätta 
genom att företagen kan söka bidrag. Likt Kanter (1985, s. 52) beskriver är känslan mer positiv 
till förändringar som kommer från oss själva. Forskningsstyrmedel innebär även att företaget 
behåller kontrollen, vilket också minskar motstånd (ibid.).  
 
Vi upplever att respondenterna till största delen uppvisade en positiv attityd till detta styrmedel. 
De var något skeptiska till exempelvis arbetet med studenter hos företaget kring hur det skulle 
fungera. Vi tolkar detta som att de inte är fullständigt positiva utan att det finns en grad av 
ambivalens (Klaus, Broemer & Diehl 2000, s. 35-36). 
 

5.3.5 Cirkulär ekonomi 

Ingen av respondenterna kände till begreppet cirkulär ekonomi och dess grundläggande 6R 
sedan tidigare så vi gjorde hänvisningar till de områden som vi hade kännedom om att de arbetat 
med på Företaget AB och lät dem prata kring dem. 
  
Samtliga respondenter uttryckte att de tyckte att deras företag hade ett samhällsansvar gentemot 
miljön. Men vid utvecklingen av svaret menade de att det främst handlade om företagets image 
mot omvärlden och kunden samt ekonomisk lönsamhet då de ansåg att det resulterar i fler 
affärer genom att redovisa miljöarbeten. 
  

“företag är företag och det handlar bara om pengar” (Bertil) 
  
Ett förslag som inneburit ett steg i rätt riktning mot hållbar utveckling och cirkulär ekonomi 
samt en kostnadsbesparing för Företaget AB var att digitalisera produktinformation. Samtliga 
respondenterna var överens om att de kunde digitalisera mer information i mycket större 
utsträckning än vad som görs idag. Dock var samtliga överens om att en del behövdes vara kvar 
i pappersform, främst kopplingsschema och säkerhetsföreskrifter. Övriga instruktioner ansåg 
de likaväl skulle kunna vara digitala, då dessa enligt Adam och Cecilia ändå tappas bort efter 
installationen. 
  
Bland respondenterna var det endast Adam som bestämt uttryckte att det var mycket viktigt för 
honom att arbeta hos ett företag som fokuserar på miljön och han såg gärna att det skulle var 
överst på agendan för att kunna genomsyras i hela utvecklingsprocessen. Cecilia däremot tyckte 
att det var positivt om företaget hon är anställd hos höll på med miljöarbete och hon skulle inte 
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arbeta hos något företag som aktivt gör något väldigt illa ur miljösynpunkt. Samtidigt känner 
hon inte att det är en jätteviktig fråga och att: 
  

” man har blivit lite luttrad och ta det lite efter hand, det blir som det blir istället 
med vissa grejer.” 

  
Bertil förklarade att han i sin roll som säljare gärna tog ett miljöansvar genom att hjälpa 
kunderna med mer miljövänliga produktval. För att få kunden att välja produkten, som kanske 
kostar mer, argumenterade Bertil för att det kan vara värt den extra kostnaden för att få en 
produkt som är mycket mer miljövänlig och bättre på sikt. Bertil gjorde ytterligare en koppling 
till SundaHus: 
 

”…det är ju sånt som inte finns med i typ SundaHus, för dom tar ju bara vad som 
helst. Dom tittar inte på garantitider, dom tittar inte på long-life kostnader och sånt 
där som är väldigt viktigt. Hur länge håller prylen? Finns det reservdelar? Finns 
det support? Ingenting, ingenting finns med, så det är bara -’Då beställer vi en ny 
från Kina istället’.” 

 
Cecilia förklarade att företaget har ett miljöansvar på vissa grejer men att det många gånger är 
påtvingat via lagstiftning eller liknande. Hon beskrev: 
  

”…vissa företag har ju flaggan i topp och sköter det och gör det snyggt ändå oavsett 
och driver på, andra gör det inte. Jag tror att man kan bli lite blind ibland när man 
håller på, man bör ha väldigt tydliga policy för att orka följa det, det bör vara 
väldigt tydligt inom företaget eller alternativt ekonomiska styrmedel utifrån.” 

  
Samtliga respondenter tyckte att Företaget AB hade en bra reservdelshantering. Adam 
sammanfattar hur han ser på reservdelshanteringen på Företaget AB: 
 

“... egentligen så skulle man kunna förlänga den i princip oändligt, att den håller 
hur länge som helst /.../ samtidigt så är det ju negativt för företaget att om våra 
produkter lever för länge på marknaden, så att vi inte får sälja nya.…” 

  
Däremot tyckte Adam att det är viktigt att produkten byts ut om det kommer en ny mer 
energieffektiv produkt på marknaden. Adam saknade idag ett miljötänk genom hela 
produktutvecklingen, han tyckte att det borde komma in tidigare i processen. Att från början 
ställa krav på producenterna att vara mer miljövänliga och att använda mer energieffektiva 
alternativ. Samtidigt så framhöll Adam att produkterna är rätt så enkla, att det inte finns så 
mycket att göra mer miljövänligt men att det ändå ska vara med för att försöka få ut en så 
miljövänlig apparat som möjligt. 
  
Bertil uttryckte att Företaget AB är duktiga på att utveckla produkterna med hänsyn till 
reservdelshantering, främst de senaste egenutvecklade produkterna. Bertil nämnde dock ett 
problem i reservdelshanteringen av Företaget ABs produkter: 
  

” Ja det enda jag ser är ju att vi har väldigt dålig liksom, om något går sönder hur 
hanterar vi det som blir över? Alltså det som är trasigt, hur hanterar vi det? Där 
är ju saker…...det kan man fundera på. Kommuner och sånt har ju system för detta 
och vad man får slänga/inte slänga och hur det ska vara och sådär, men egentligen 
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skulle man kanske ska ha en returavdelning som man tar vara på detta och verkligen 
sorterar upp olika delar och så här.” 

  
Däremot tyckte Bertil att Företaget AB är duktiga på att byta ut delar i produkten för att förlänga 
livslängden, att allting går att lossa på och det finns delar att byta ut samt att detta inte är något 
du får vid köp av importerade prylar som kommer hit i containrar. Bertil tyckte att man borde 
fundera över hållbarheten, speciellt när man idag exempelvis kan köpa en borrmaskin i ett 
byggvaruhus och sedan får en helt ny borrmaskin om den går sönder istället för att få den lagad 
med hjälp av reservdelar. 
  
Cecilia tyckte att Företaget AB hade en väldigt hög servicenivå gällande reservdelar generellt. 
Enligt Cecilia servar företaget produkter nästan galet länge, vilket hon tyckte var fantastiskt 
bra. Hon uttryckte att hon gärna arbetade med robusta produkter som inte är ”slit-och-släng”. 
  
Bertil ansåg att Företaget AB idag var duktiga gällande produkterna att dessa går att plocka isär 
samt att de tänkte på materialvalet. Bertil berättade att Företaget AB har fem års garanti på sina 
produkter jämfört med de tuffaste konkurrenterna som kanske har tre år samt importörer som 
ofta har ett eller kanske två års garanti. Bertil menade även att det var väldigt dyrt att slänga 
saker för företag till renhållningsverken som sedan får hantera det. Han ansåg att företaget 
kunde bli bättre på den biten själva och att satsa mer på att reparera produkterna så det kunde 
bli billigare. 
  
Cecilia berättade att en luftridå beräknas kunna sitta installerad i minst tio år och att det inte är 
konstigt om den sitter i tjugo eftersom de har produkter som har suttit mycket längre än så som 
de försökt hålla reservdelar till. Hon ser dock en svårighet med reservdelshanteringen, att det 
är svårt att ersätta elektronik när utvecklingen går framåt så snabbt. Generellt är 
produktkonstruktionerna ganska simpla och går alltid att skruva isär men det går inte att 
återanvända så mycket, exempelvis är plåt och motorer förbrukade när de är förbrukade menade 
hon. Cecilia ansåg att det bästa sättet är att försöka förlänga livstiden på produkterna genom att 
ha mycket reservdelar. 
  
Vi kunde utläsa från alla tre intervjuerna att det inte diskuterades så mycket hållbarhet på 
företaget i allmänhet, speciellt inte i några formella forum. Vi upplevde det som om 
respondenterna “fick upp ögonen” lite för hållbarhet och därigenom cirkulär ekonomi och att 
de ansåg att det fanns mycket kvar att utveckla och införa på Företaget AB inom detta område, 
frågan är bara i vilken grad och till vilket pris. Generellt ansåg respondenterna att de upplevde 
att det var viktigt för dem att deras företag arbetade med hållbar utveckling. Cecilia uttryckte 
att företagets arbete kring hållbarhet bör ha en tydlig policy för att medarbetarna ska orka och 
vilja följa. Vilket vi anser är en attityd om att det råder bristande information och inflytande hos 
medarbetarna i arbetet kring hållbarhet och enligt Kanter (1985, s. 52) blir människor mer 
engagerade om de känner sig delaktiga och involverade. 
  
Trots att våra respondenter inte hade några förkunskaper cirkulär ekonomi och dess 6R 
upplevde vi att våra respondenter hade många bra tankar och funderingar kring dem. En av 
punkterna i ramverket Resolve är virtualize som innebär att virtualisering av resurser för att 
minska resursutnyttjandet (EMF 2015b, s. 26), vilket stämmer väl överens med respondenternas 
tankar kring att utveckla digitaliseringen av produktinformationen ytterligare som ett led i både 
hållbarhetstänket och som en kostnadsbesparing. Även reservdelshanteringen (Reuse) som 
respondenterna uttryckte sig stolta över är en central aspekt i den cirkulära ekonomin genom 
att spara på jordens resurser enligt Samiha (2013, s. 131). Respondenterna beskrev att företaget 
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erbjuder en bra reservdelshantering och en hög servicenivå innebär också ett bidrag till EMFs 
(2015b, s. 25) ramverk Resolve (Loop) genom att försöka undvika att produkterna blir till 
deponerat avfall. Bertil ansåg att Företaget AB var duktiga vid framtagandet av produkterna 
gällande att det skulle gå att plocka isär komponenterna, precis som Jawahir och Bradley (2016, 
s. 105) beskriver Redesign om att ta fram produkter som främjar möjligheten att använda 
återvunnet material. Bertil berättade också att de diskuterar materialval av produkterna vilket 
Samiha (2013, s. 130) beskriver under Reduce är det första steg mot att minska avfallshantering 
genom att just begränsa användning av råvaror och överväga mer återanvändbara material.   
  
Av den gemensamt samlade bilden som våra respondenter gett oss kring de 6R inom cirkulär 
ekonomi som vi diskuterade anser vi att Företaget AB befinner de sig i upptiningsfasen enligt 
Kotters åttastegsmodell (Sveningsson & Sörgärde 2007, s. 246 - 247). De ser flera av dessa som 
nödvändiga och förstår syftet bakom de 6R, det är ett första steg i processen (Kotter & Cohen 
2002, s. 36). När de svarade på frågor som berörde 6R märkte vi att de stannade upp och 
reflekterade över hur företaget arbetar idag kring dessa ämnen. De ifrågasatte om vad de gör nu 
är bra och även hur det kunde förbättras. Det tolkar vi som ett double-loop lärande (Argyris & 
Schön 1978, s. 18-26), vilket krävs för andra ordningens kvalitativa förändringar (Watzlawick, 
Weakland & Fisch 1974, s. 25, Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 281-282). 
 

5.3.6 Organisationsförändring 

Samtliga respondenter uttryckte att det inte fanns en genuin önskan från företagets ledning att 
ta emot förbättringsförslag. De upplevde att det ofta gavs tillfället att lämna förslag för sent i 
processen, de sparades inte på något sätt eller så ålades man själv att driva förändringsarbetet. 

 
” Alltså man är alltid välkommen att komma med förbättringsförslag, 
engagemanget att det sedan ska tas vidare och att det verkligen får tyngd är desto 
svårare, där måste, komma med förslag får man alltid göra men man får 
genomdriva dem själv så där kanske de dämpas” (Cecilia) 

  
Både Adam och Bertil uttryckte att de ville få information tidigt i en förändringsprocess för att 
kunna avgöra om de ville bli involverade eller bidra med tankar och kunskap till projektet. 
Adam upplevde att han ofta får informationen för sent, vilket har bidragit till negativa 
konsekvenser och inneburit mer arbete för honom. Bertil uttryckte tydligt att han ville att 
förändringsarbete skulle styras från ledningen och att en klar plan för “vem, vad och hur” fanns. 
Han menade att på så vis var alla med i processen och blev delaktiga och kunde allokera tid 
utan att det togs från något annat. Bertil trodde att om man tar förändringsprocessen uppifrån 
och ner har den blivit mer genomtänkt från början. Medan Adam hade en mjukare inställning 
till var förändringen kommer ifrån: 
 

“... Jag bryr mig inte om VEM som säger saker och ting, jag bryr mig om VAD folk 
säger…” 

  
Adam vidareutvecklade sin argumentation och tillade att även om förändringen initierades 
nerifrån så skulle idén vara förankrat hos ledningen. Cecilia höll med Adam och berättade att 
hennes avdelning hade blivit utsatt för många organisationsförändringar och hennes 
sammanställda upplevelse var att de fullständigt saknade förändringsstrategi: 
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” man målar lite på ytan men man glömmer att göra underarbetet. Så det har ju 
varit småsaker som egentligen inte har varit verkliga förändringar, vilket har 
åsidosatts länge. Tittar man på det stora hela så har vi ju ändå, jag tycker ju inte 
man jobbat med förändringsarbete vettigt de senaste åren heller för vi har haft 
samma VD under väldigt, väldigt lång tid nu har man valt att tillsätta en ny VD och 
då får väl den typ av förändringsarbete, det är ett väldigt effektivt sätt och skapa en 
förändring, vilket jag tycker man har väntat för länge med.”  

  
Det var viktigt för Cecilia att förstå varför man skulle göra en sak och vad syftet var. Hon 
upplevde det annars svårt om hon inte visste varför och hon tyckte det var bra att få vara delaktig 
för att kunna förankra arbetet. 
  
Adam ansåg att ett företag styrs av personliga preferenser och attityder gentemot saker och ting 
oavsett vad de utåt vill framföra. Om Företaget AB skulle gå i framkant och utveckla 
miljövänliga produkter trodde Adam att det var viktigt att själva företagsledningen hade det 
intresset och förmedlade det budskapet utåt i organisationen. Bertil uttryckte tydligt att han 
ansåg att det var pengar som styrde företaget oavsett vad de själva sa.  
 
Respondenterna verkade inte känna nödvändigheten i att saker görs, de saknade information 
uppifrån om varför saker gjordes. Cecilia beskrev tidigare förändringar som att det “målats lite 
på ytan och glömt göra underarbetet” vilket inneburit att det enligt Kotters åttastegsprocess 
(1996, s. 28) för förändring har upptiningsfasen (steg 1-4) saknats, där känslan av nödvändighet 
och en ny vision ska förmedlas. Cecilia beskrev att det inte blev någon verklig förändring och 
för att koppla detta till åttastegsprocessen innebär det att de nya inställningarna inte hade 
förankrats i företagskulturen och att det inte skapats en hållbar förändring (Kotter 1996, s 28, 
Kotter & Cohen 2002, s. 169).  
  
Kanter (1985, s. 55-56) beskriver mer arbete som en orsak till motstånd, vilket respondenterna 
även beskriver att flera av styrmedlen inneburit för dem. Adam beskrev hur en del saker har 
resulterat i mer arbete för att informationen inte har kommit tillräckligt tidigt och det har 
inneburit mer arbete att ta hand om konsekvenserna av att arbetet inte är tillräckligt 
genomarbetat innan det utförs. Vi tyder från intervjuerna en viss lagrad ovilja (Kanter 1985, s. 
56) då det framgår att tidigare förändringsarbeten inte varit så bra genomförda, som Cecilia 
beskriver att det “målats lite på ytan och glömt göra underarbetet”.  
  
Alla tre respondenter var överens om att informationen inom företaget inte var bra och Cecilia 
var tydlig med att hon behövde förstå varför man skulle göra något. Likt Dawson (2003, s. 19) 
beskriver kan en förändring generera osäkerhet och otydlighet och Kanter (1985, s. 53) anger 
osäkerhet, med brister i informationen, som en viktig orsak till motstånd mot förändring. Även 
Kotter och Cohen (2002, s. 36) beskriver hur viktigt det är att känna behovet av förändringen 
och att förstå att den är nödvändig. 
  
Kanter, Stein och Jick (1992, refererad i Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014, s. 296) beskriver 
att personer som utsätts för en förändring kallas mottagare och det som avgör om förändringen 
kommer stödjas eller om det kommer bli motstånd beror på hur mottagliga dessa personer är 
för förändringen. Våra respondenter framstår som positiva t.ex. till digitalisering och negativa 
till en del saker som de inte riktigt såg syftet med eller såg att det utfördes på ett bra sätt, t.ex. 
SundaHus. Digitaliseringen var en egeninitierad förändring och som Kanter (1985, s. 52) talar 
om är en förändring spännande när den görs av oss och hotfull när den görs mot oss.   
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Flera företag, exempelvis Google, IBM, H&M och Kappahl, har intagit en innovativ ställning 
genom att förekomma lagstiftning och andra styrmedel mot cirkulär ekonomi (Bränström 
2016). Företaget AB är tillräckligt stora för att påverkas av externa styrmedel men inte så stora 
att de kan vara praxis vilket vi tolkar kan vara en anledning till varför Företaget AB inte är så 
drivande mot cirkulär ekonomi. Bertil uttryckte lite skämtsamt att “Sverige alltid ska vara bäst 
i klassen”, vilket vi tolkade som “varför ska ett företag vara ledande och anstränga sig mer när 
andra företag inte bryr sig alls?”. Vi anser att våra respondenter hamnar under kategorin 
acceptans enligt Judsons skala för förändringsmotstånd (1991, refererad i Lindkvist, Bakka & 
Fivelsdal 2014, s. 297) då de uttryckte en vilja och intresse att förändras mot cirkulär ekonomi 
medan vi uppfattar hela Företaget AB hamna under likgiltighet och enbart agera på de styrmedel 
som företaget utsätts för (gör endast vad de får besked om). Respondenterna beskrev under 
intervjuerna att de inte kände att det direkt hände något med de förslag som initierats från en 
anställd. Vi upplevde att respondenterna menade att det framkommit förbättringsförslag från 
anställda men att ledningen var dålig på att ta tillvara på dessa och därigenom uppvisade 
likgiltighet inför förbättringsförslagen. 
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6. Slutsats 
 

Under slutsatsen besvarar vi våra frågeställningar samt ger förslag till vidare forskning.   
 

 
Vi inledde vår uppsats med citatet: 
  

“Igår uppfattades hållbarhetsarbete som en kostnad - idag är det en 
konkurrensfördel - imorgon kommer det vara en fråga om överlevnad.”  

(2050, u.å.) 
 
De senaste åren har det tillkommit fler och större krav från marknaden genom frivilliga 
certifieringar och lagar från regeringen genom olika direktiv t.ex. ErP- och styrdirektivet. 
Företagsmiljön håller med andra ord att förändra sig från att endast använda mer traditionella 
styrmedel, som det ekonomiska styrmedlet energiskatt som infördes på 50-talet, till mer 
inriktade styrningar som sätter krav på producerande företag att sluta helt med vissa typer av 
teknologi och beteenden. De externa styrmedel som har påverkat våra respondenter och 
Företaget AB visar på att regeringen har påbörjat och håller på med ett arbete att få marknaden 
att inse att den nuvarande samhällsutvecklingen är ohållbar om vi vill överleva.  
  
Enligt Adu-Gyamfi (2016) så måste cirkulär ekonomi klara av “PEP-testet” och efter vi 
analyserat respondenternas information ser vi att regeringen har lyckats förmedla både politik 
(Politics) och att människor (People) förstår att en förändring måste ske. Den stora utmaningen 
är att förmedla att det är ekonomiskt försvarbart (Economics) för som Bertil berättade under sin 
intervju så styrs ett företag av pengar och om det inte är ekonomiskt försvarbart är det svårt att 
genomföra en sådan förändring. 
  
Vi fann en genomgående attityd hos respondenterna att de generellt tyckte att externa styrmedel 
var ett bra tillvägagångsätt för att motverka oönskade beteenden. Däremot när vi gick in på 
detaljer kring de styrmedel som påverkat dem i deras arbete så var ingen av respondenterna 
enbart positiva eller negativa i sin attityd till varken frivilliga/tvingande direktiv och 
certifieringar, forsknings- och utvecklingsbidrag eller ekonomiska styrmedel. Vi finner m.a.o. 
att respondenterna uppvisar ambivalenta attityder eftersom de varken är helt positiva eller helt 
negativa utan uppvisar båda attityderna samtidigt mot samma objekt (Klaus, Broemer & Diehl 
2000, s. 35-36). Vi ser tydligt att Kanters (1985, s. 52-56) teori om vilka faktorer som påverkar 
negativa attityder har spelat roll. Främst är det känslan av att förlora kontroll, mer arbete samt 
bristande information då respondenterna själva inte har fått vara med och påverka utformningen 
av direktiven eller certifikaten. Det styrmedel som respondenterna uttryckte sig mest positiva 
till var forsknings- och utvecklingsbidrag, vilket vi tolkar beror på att bidragen ges till 
egeninitierade projekt och inte är något påtvingande. De attityder som respondenterna uttryckte 
om externa styrmedel tydde på att Företaget AB agerar defensivt på de styrmedel som syftar 
till att ändra deras beteende (Sveningsson & Sörgärde 2007, s. 240). Vilket går emot vad 
Jordbruksverket (2010, s. 10-11) önskar då de vill att företagen ska agera innovativt och 
förändra verksamheten efter kollektivets bästa.  
  
Företaget AB beskrevs av respondenterna som en verksamhet som ofta fastnar under 
förändringsprocesser, vilket vi anser stöds av Kotters åttastegsprocess (1996, s. 28). En del 
förändringsförsök har påbörjats och sedan inte genomarbetats ordentligt och resultatet har blivit 
att verksamheten har fortsatt arbeta som vanligt och förändringarna har inte kunnat förankras i 
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verksamheten. Däremot berättar en av respondenterna att en ny VD har tillsatts nyligen och 
uttryckte sig förhoppningsfull att det kommer att ske mer genomtänkta förändringar inom 
verksamheten.  
  
Respondenterna uttryckte en genuin önskan att förändra delar av verksamheten för att efterleva 
flera av de definierade områdena under 6R och mot hållbar utveckling. Vi författare tror att 
även om de är negativa till hur de direkt påverkande styrmedlen är utformade och fungerar i 
praktiken så finns viljan att utveckla verksamheten i den riktningen. De var särskilt positiva till 
digitalisering, vilket vi tolkade kan bero på att det var en förändring som företaget själva 
initierat, en kostnadsbesparande förändring. Vi hoppas även att de får möjligheten att 
genomföra sina idéer och påbörja ett förändringsarbete av andra ordningen mot cirkulär 
ekonomi samt att den nya VD:n är intresserad av att vara innovativ och arbeta för en hållbar 
utveckling. Därigenom agera som modernt, nytänkande, marknadsledande och vinna 
konkurrensfördelar på marknaden (Kennedy & Fiss 2009, s. 907-908, Abrahamson 1991, s. 
560). 
  
Vi har i vår i slutsats kommit fram till att våra respondenter både är positiva och negativa till 
samma typ av externt styrmedel, de är ambivalenta. Vi ser detta som ett intressant område att 
forska vidare på inom psykologin, eftersom det finns flera olika nivåer av ambivalens, att 
undersöka hur dessa ambivalenta attityder uppkommit. Vilket vi i denna uppsats inte kunnat då 
den utformats som en mer övergripande analys av förändringsarbetet och betraktat 
frågeställningarna ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 
Information ges till respondenten kring våra kontaktuppgifter, etiska överväganden (bl.a. 
frivillighet och anonymitet) samt avsikten och upplägget av intervjun. 
 
Inledande bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat på Företaget AB?  
 Vad har du för roll på Företaget AB?  
 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
Administrativa styrmedel - Certifieringar 
Idag används olika typer av certifieringar inom branschen med motivation att det är en 
kvalitetssäkerhet gentemot kunden. Exempelvis BVD och SundaHus. 

 Anser du att certifieringar påverkar företaget positivt eller negativt? 
 Hur har certifieringar påverkat dig i ditt arbete?  
 Hur känner du inför förändringar p.g.a. nya certifieringar?  
 Hur upplever du informationen om syftet med de olika certifieringar som införs?  

 
Administrativa styrmedel - Nytt direktiv - ErP-direktivet  
2018 kommer det ett nytt direktiv som ställer krav på att samtliga värmeprodukter ska levereras 
med intelligent styrning och ErP-direktivet, som främjar energibesparing. 

 Hur känner du inför detta nya direktiv?  
 Upplever du någon skillnad mellan införandet av nya certifieringar (frivilligt förändring, 

BVD, SundaHus) gentemot nya direktiv (tvingande förändring, ErP-direktivet)?  
 
Ekonomiska styrmedel 
Idag används olika typer av ekonomiska styrmedel för att påverka ett beteende hos ett företag. 
Olika belöningar (skattelättnad, bidrag eller stöd) eller bestraffningar (skatter och avgifter).  

 Vilka typer av ekonomiska styrningar känner du till som är relaterade till ditt arbete?  
 Hur påverkar de ekonomiska styrmedlen dig i ditt arbete?  
 Hur känner du inför ekonomisk styrning som medel att förändra ett beteende?  

 
Forskning & utveckling 
Det finns olika myndigheter och intressenter som har fonder för forskning inom exempelvis 
energibesparing samt tillgång till information och hjälp att analysera en verksamhet ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

 Kopplat till ditt arbete, känner du till några typer av fonder inom forskning inom ditt 
område?  

 Vad anser du om denna typ av styrning?  
 
Cirkulär ekonomi  

 Anser du att företag har något samhällsansvar gentemot miljön? 
 Är det viktigt för dig att det företag du är anställd hos är innovativt inom 

hållbarhetsutveckling? 
 Hur ställer du dig till att digitalisera information till kunderna?  
 Anser du att ni tar hänsyn till återvinning/återbruk i er produktutveckling?  
 Hur ser du på reservdelshantering av produkter?  
 Cirkulär ekonomi vill främja möjligheten att byta ut reservdelar för att förlänga livstiden 

på en produkt. Hur hanterar ni frågan om möjligheten att byta reservdelar i produkter? 



Johansson, Kjellsson & Zetterqvist   Att vilja eller tvingas närma sig cirkulär ekonomi 

42 
 

 
Organisationsförändring 

 Tycker du att det finns en allmän uppmuntran att komma med förbättringsförslag på ditt 
företag? 

 Hur har du upplevt tidigare förändringsarbete?  
 Skulle det spela någon roll för dig om förändringsinitiativet kom från medarbetarna, 

cheferna/ledningen eller krav från någon extern instans? 
 Vad är viktigt för dig i en förändringsprocess?  

 
Avslutningsvis 

 Har du något du vill tillägga eller fråga om? 
 
 
 
 


