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SAMMANFATTNING
Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Detta görs bland annat genom
att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning. Majoriteten
av Svensk Handels medlemsföretag driver hållbarhetsfrågorna aktivt och vill ta ett större ansvar för sin
värdekedja än vad som är möjligt idag. Denna rapport presenterar en kartläggning av hinder som större handelsföretag upplever i sin strävan efter att återbruka och återvinna sina produkter. Baserat på
kartläggningen finns det åtta åtgärder som skulle minska hindren för cirkuläritet hos Svensk Handels
medlemmar och leda till att handelsföretagen ges bättre möjligheter att förverkliga sina ambitioner
att återbruka och återvinna sina produkter. Dessa åtgärder är:

1 EN MODERNISERAD AVFALLSLAGSTIFTNING
Avfallslagstiftningen måste avspegla att avfall är resurser som ska användas igen. 75 procent av
företagen bedömer att deras affärsmöjligheter skulle gynnas av en moderniserad avfallslagstiftning.
2 TYDLIGARE AVFALLSLAGSTIFTNING INOM EU
Det finns ett stort behov av en tydligare och harmoniserad lagstiftning på EU-nivå. Handelsföretagen efterlyser en tydligare internationell samordning, för att minska spretigheten i regelverken
mellan medlemsländerna.
3 EKONOMISKA INCITAMENT SOM GYNNAR CIRKULÄRITET
Företagen är överens om att satsningar på cirkuläritet kan vara kostsamma initialt. Priset för
återvunnet material bör inte vara dyrare än för jungfruligt material.
4 PRODUCENTANSVAR FÖR TEXTIL OCH DAGLIGVARUHANDELN
En majoritet, 58 procent av de svarande företagen vill se ett utökat producentansvar. Framför allt
uppger företag inom dagligvaruhandeln, 80 procent, och kläd-, sko-, och textilbranschen, 70 procent, att de är positiva till införandet av producentansvar. Producentansvar möjliggör ett ansvar för
insamling och återvinning, men i sig självt driver inte producentansvar cirkuläritet.
5 MÖJLIGGÖRANDE FÖR KONSUMENTER ATT VÄLJA CIRKULÄRA PRODUKTER
Företagen uppger att det behövs mer informationsspridning kring cirkulära produkter och
material riktat gentemot konsumenter. Produkterna skulle gynnas av tydliga gemensamma
cirkulära märkningar.
6 FRÄMJANDE AV CIRKULÄRITET I DESIGNFASEN
Hela 83 procent av de svarande handelsföretagen vill se ökade krav på ansvar för cirkuläritet redan
i designfasen. 81 procent av företagen är också tydliga med att producenter behöver mer stöd för
att kunna leverera cirkulär design.
7 ÖKADE KRAV PÅ ANALYS OCH TRANSPARENS I VÄRDEKEDJAN
Behovet är stort av en ökad transparens i värdekedjorna. 75 procent av företagen bedömer att
deras affärsmöjligheter skulle gynnas av ökade krav på transparens i hela värdekedjan.
8 ÖKADE LAGKRAV KRING KEMIKALIEANVÄNDNING
56 procent av de svarande företagen uppger att de upplever en målkonflikt mellan krav på giftfrihet och ökad användning av återvunna varor. Skadliga kemikalier måste fasas ut ur de cirkulära
kretsloppen, men kraven på exempelvis återvunnet material får inte vara högre än på jungfruligt.
66 procent av de svarande bedömer att deras affärsmöjligheter skulle gynnas av ökade lagkrav
kring kemikalier inom EU.
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1 INLEDNING
Svensk Handel är en arbetsgivar- och intresseorganisation som driver handelns frågor för parti, detalj
och e-handeln. Svensk Handel bildades 1997 och är idag Svenskt Näringslivs största medlemsorganisation med 10 000 medlemsföretag där cirka 300 000 människor är verksamma.
Det ställs idag stora krav på att handelsföretagen ska ta ett socialt och miljömässigt ansvar – såväl i
sin egen verksamhet som för hur varor produceras och konsumeras. Hållbar handel är en viktig fråga
för branschen som helhet och därför en av Svensk Handels fokusområden. Svensk Handel vill bland
annat verka för att kunskapen om hållbarhetsfrågor i handeln ökar och inspirera till olika hållbarhetsarbete bland medlemsföretagen samtidigt som man vill öka kunskapen om handelns bidrag till ett
hållbart samhälle bland beslutsfattare.
Denna rapport är skriven av konsultbolaget 2050 på uppdrag av Svensk Handel och framtagen under
våren 2018. Den bygger på fakta och underlag som samlats in från ett urval av medlemmar inom
Svensk Handel.

1.1 BAKGRUND
Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Detta görs bland annat genom
att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning. Många
medlemmar inom Svensk Handel driver hållbarhetsfrågorna aktivt och vill ta ett större ansvar för sin
värdekedja än vad som är möjligt idag. Flera medlemmar, exempelvis inom dagligvaru-handeln och
modehandeln, upplever att befintliga regelverk och lagstiftning försvårar för företagen när de vill
återbruka och återvinna sina produkter. Svensk Handel har därför valt att genomföra denna
kartläggning för att identifiera vilka hinder och möjligheter som medlemsföretagen möter.
Syftet med kartläggningen är att få en överblick över de hinder som försvårar företagens ambitioner
att återbruka och återvinna sina produkter. Svensk Handel vill utifrån kartläggningen hitta
möjligheter att hjälpa medlemmarna att hantera dessa problem.
Målet med kartläggningen är därför att genom enkätstudie och djupintervjuer identifiera hinder för
ökad cirkuläritet och föreslå konkreta åtgärder för politiker och beslutsfattare så att handelsföretagen bättre ska kunna förverkliga sina cirkulära ambitioner.

1.2 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR
En webbaserad enkät har tagits fram för att kartlägga möjligheter respektive hinder för
handelsföretagen att utveckla affärsmöjligheter inom återanvändning, återvinning och cirkulära
materialflöden. Enkäten har skickats ut till ett urval av Svensk Handels medlemsföretag, ca 200 större
företag inom detalj- och partihandel. Urvalet är baserat utifrån företagens omsättning och/eller
antalet anställda. Respondenterna fick två veckor på sig att besvara enkäten. 49 svar inkom, vilket
ger en svarsfrekvens om 24 procent. Det är rimligt att anta att det främst är företag som har
synpunkter kring cirkuläritet som har svarat på enkäten. Enkätens frågor redovisas i bilaga.
Som ett komplement till enkäten har även sju intervjuer genomförts för att få en djupare förståelse
kring vilka möjligheter, utmaningar och målkonflikter företagen ser, samt diskutera vad ett utökat
producentansvar, ökade lagkrav och politiska styrmedel skulle kunna innebära för branschen.
Intervjuerna har gjorts med företagsrepresentanter som valts ut av Svensk Handel. Intervjuerna har
hållits på telefon och tagit cirka 40 till 60 minuter. De som intervjuats har getts möjlighet att vara
anonyma.
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Denna kartläggning har huvudfokus på cirkulära materialflöden kopplat till återanvändning och
återvinning. Företagen har även fått svara på frågor kring delningsekonomi, såsom uthyrning och
delning av varor och tjänster.
Kategorisering av svaranden och beskrivning av företagen som ingått i undersökningen
Respondenterna i enkätundersökningen representerar olika branscher inom Svensk Handel, 41
procent utgör företag inom hus, hem och trädgård, 27 procent dagligvaruhandel och 24 procent
kläd-, skor- eller textilbranschen. Elektronik, IT och teknik samt skönhet och hälsa är endast i liten
utsträckning representerade bland de företag som besvarat enkäten.
Företagen ombads ange vilken del av värdekedjan de verkar inom. Resultatet visas i figuren nedan.
Majoriteten av respondenterna angav att de verkar som återförsäljare och/eller detaljister, 82
procent. En stor andel angav också att de verkar inom e-handel eller import, 61 respektive 59
procent. En och samma respondent kunde ange flera svarsalternativ.
De viktigaste marknaderna för de företag som besvarat enkäten är den svenska och den nordiska.
Endast 14 procent uppgav att den europeiska eller globala marknaden var deras främsta marknad.
Detta trots att de företag som besvarat enkäten är uteslutande medelstora (4 svaranden) och stora
(45 svaranden) företag. Som medelstort företag definieras företag med en årlig omsättning mellan
100 och 500 miljoner kronor och 50 till 249 anställa. Som stora företag definieras företag med över
500 miljoner kronor i omsättning och mer än 250 anställda.
Inom vilken del av värdekedjan verkar
företaget du representerar?
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Figur 1. Kategorisering av respondenter i enkätundersökningen. Inom vilken del av värdekedjan som företagen verkar samt
vilken som är den främsta/viktigaste marknaden.
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2 DAGENS SITUATION
En cirkulär ekonomi bygger på modellen om ett kretsloppssamhälle där produkters mervärde bevaras
så länge som möjligt och där avfall elimineras. Det innebär att något som ses som en restprodukt
eller avfall för en användare eller verksamhet kan utnyttjas som råvara eller produkt för någon
annan. Det finns flera goda exempel på detta inom handeln idag, exempelvis producentansvaret på
elektronik och hushållsförpackningar, pallar som ingår i ett retursystem där de återanvänds samt
insamling av kläder och textilier för återanvändning och återvinning.
Hela 77 procent av företagen som besvarat enkäten uppger att cirkulär ekonomi finns på deras
agenda. Bland de som svarat att cirkulär ekonomi inte finns på deras företags agenda har flest angett
att det främst beror på bristande efterfrågan bland deras kunder. Andra anledningar var brist på
resurser och kunskap samt att det inte anses lönsamt.
I intervjuer har det framkommit att begreppet cirkulär ekonomi inte är så vanligt förekommande
inom alla företag men att det trots detta finns med som en del i företagets verksamhet, exempelvis
kring mål om att minska mängden avfall, återvinna förpackningar samt återbruk av pallar.
Benämningen på den verksamhet eller de aktiviteter som leder mot ökad cirkuläritet är istället ofta
återvinning, återanvändning eller resurseffektivisering. Det tycks därför finnas ett behov av att
informera om och tydliggöra vad begreppet cirkulär ekonomi betyder för företag inom Svensk
Handel.

Jonas Larsson, Kvalitets- och Miljöansvarig Procurator
Procurator säljer kläder, personlig skyddsutrustning,
städprodukter, hygienartiklar, förpackningslösningar och
restaurangartiklar till kunder i Norden. Företaget har cirka
250 anställda, främst i Sverige och kontor i Malmö och i
Mölndal. Omsättningen uppgick till knappt 1,2 miljarder
koronor år 2016.
- Cirkulär ekonomi finns inte, däremot pratar vi cirkulära
materialflöden och hur man kan återanvända textilier och
arbetskläder, säger Jonas Larsson, Kvalitets & Miljöansvarig
på Procurator.
Enligt Procurator är kunderna ofta positiva när förslag ges på hur kläder kan designas och hur tryck
på arbetskläder kan göras för att öka möjligheten till återanvändning.
- Vi skulle önska att vi kunde öka återanvändningen och återvinningen på våra produkter, istället för
att allt ska gå till förbränning. Det skulle stärka vår miljöprofil och ge mer nöjda kunder menar Jonas
Larsson.
En framtida affärsmöjlighet för Procurator skulle vara att återvinna materialet till nytt tyg genom att
samla in kläder, riva sönder materialet och skapa nya fibrer.

7

2.1 NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER
För att förverkliga ambitioner inom cirkulär ekonomi behöver företagens möjligheter kunna omsättas
i lönsamma och resurseffektiva affärsmodeller.
Hela 74 procent av respondenterna anger att de ser nya affärsmöjligheter inom återanvändning,
återvinning eller cirkulära materialflöden. På samma fråga har 17 procent svarat nej och 9 procent
svarat att de inte vet.
De affärsmöjligheter som företagenser finns inom en rad områden och i flera delar av värdekedjan.
Flest företag anger att affärsmöjligheter finns inom följande fyra kategorier:
1.
2.
3.
4.

Produkter och material av återvunna material.
Reparation, uppgradering, insamling och pantsystem
Tjänster som uthyrning, abonnemang och leasing.
Fossilfrihet (material/resurser)

Enkätsvaren visar även att företagen, oavsett bransch, ser ökad resurseffektivisering och ökat
konsumentförtroende som drivkrafter i sitt arbete med cirkulär ekonomi.
Inom vilken del av värdekedjan finns
affärsmöjligheter inom cirkulär
ekonomi

Vari ligger affärsmöjligheten? Flera
alternativ är möjliga.
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Figur 2. Frågorna har besvarats av företag som svarat att de ser nya affärsmöjligheter inom återanvändning, återvinning
eller cirkulära materialflöden. Flera svar var möjliga.
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När det gäller ökad resurseffektivisering ligger affärsmöjligheten i mindre materialanvändning,
minskad energiåtgång, minskade transporter och minskat avfall. Ökat konsumentförtroende innebär
framförallt ökad marknadsföring och ett stärkt varumärke.
På frågan om affärsmöjligheter kopplat till återbruk och återvinning är avgörande för företagens
verksamheter idag svarar nio av tio nej. Däremot gör fler av de tillfrågade företagen bedömningen att
affärsmöjligheter kopplat till återanvändning och återvunna produkter och material kommer att bli
avgörande för företagens verksamheter i framtiden. Endast 4 av tio svarar nej på den frågan.
Företagen fick i enkäten besvara frågor om deras affärsmöjligheter skulle gynnas av ökade lagkrav för
att stimulera cirkuläritet. Flera av företagen uppger att ökade lagkrav inom ett flertal områden skulle
gynna dem och bidra till ökat återbruk och återvinning. På frågan om deras affärsmöjligheter skulle
gynnas av ökade kemikaliekrav uppgav:
•
•
•
•

32 procent ja till ökade krav på EU-nivå.
7 procent ja till ökade krav på nationell nivå.
34 procent ja till ökade krav på EU-nivå och nationell nivå.
12 procent nej till ökade krav.

Sammanlagt bedömer därmed 73 procent av respondenterna att deras affärsmöjligheter skulle
gynnas av ökade lagkrav kring kemikalier.
Vidare anger en lika stor andel företag att deras affärsmöjligheter skulle gynnas av ett ökat krav på
transparens i hela värdekedjan samt att lagstiftning som styr avfall behöver moderniseras. Däremot

Åsa Domeij, Hållbarhetschef på Axfood
Axfood är Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo,
Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Axfood
samverkar med 1137 butiker över hela Sverige, varav 274 är
egna butiker.
Hållbarhet är en viktig del i företagets affärsmodell och
ambitionen är att vara branschledande inom hållbarhet. Ett
av företagets mål är att vara klimatneutralt senast 2020.
Redan 2015 införde Axfood, som först i landet, ett pantsystem för saftflaskor som senare också har utökats till
andra plastförpackningar och bärplastpåsar. Pantsystemet
innebär att kunder kan få betalt för att lämna tillbaka flaskor
i butikerna. Axfood samarbetar med Returpack som samlar
in förpackningarna från butikerna och tar till sin anläggning i
Norrköping där de kan återvinnas till nya flaskor med endast
en minimal tillsats av ny plast.
- Idag är pantsystemet frivilligt vilket från början krävde
envishet. Det gällde att inledningsvis övertyga Returpack,
som skulle ta emot flaskorna, att satsa på detta, säger Åsa
Domeij, Hållbarhetschef på Axfood.
- Vi ser nu att många fler vill följa efter och jag tror vi skulle
kunna springa fortare om det fanns lagkrav, menar Åsa
Domeij.
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skiljer sig svaren åt när det kommer till ökade krav på design för återvinning. Knappt hälften av
respondenterna svarar ja till ökade krav medan 30 procent svarar att de inte vet.
Flera av de intervjuade företagen lyfter fram att avfallslagstiftningen är otydlig avseende vem som
äger materialet, exempelvis textilier, samt att definitioner av avfall idag begränsar företagens
möjligheter att utnyttja material då det blir både krångligt och dyrt att hantera och transportera. En
modernisering av avfallslagstiftningen efterfrågas där avfall i framtiden bör ses som en resurs.

2.2 KUNDERNAS EFTERFRÅGAN
En majoritet, 54 procent, av företagen svarar att deras
kunder efterfrågar återvunna produkter eller återvunnet material. Nästan lika många, 53 procent, ser en
efterfrågan på återbruk, reparationer och uppgradering
av produkter från deras kunder. En stor andel av
företagen, 71 procent, eftersträvar också själva att öka
kundernas engagemang gällande återbruk och
återvunna material och produkter.

Exempel på vad företagen gör för att
öka engagemanget bland kunder:
-

kampanjer, butikskommunikation,
kundseminarier och kundkvällar
insamling av varor
onlinetjänst för återbruk
erbjuder återköp och försäljning av
återtagna varor
informerar kunder om skötsel av
produkter som förlänger
livslängden

Flera av företagsintervjuerna vittnar om en ökande
medvetenhet bland kunderna, inte minst inom mode,
textil och heminredning. Kunderna vill både kunna köpa
produkter tillverkade från återvunna material så väl
som second-hand. Märkning efterfrågas också på
textilområdet. Inom dagligvaruhandeln lyfts pant fram som ett uppskattat system av kunderna, och
det finns en efterfrågan från kunderna på ett bredare pantsystem som omfattar fler produkter.

Drygt en fjärdedel av respondenterna svarar dock att deras kunder inte efterfrågar återbruk eller
återvunna material och produkter. Här uppger några företag att deras kunder generellt prioriterar ett
konkurrenskraftigt pris.
Trots den uppmärksamhet som delningsekonomin fått under senare år upplever företagen inte att
kunderna efterfrågar detta i någon större utsträckning. 35 procent av företagen uppger att deras
kunder efterfrågar nya tjänster som uthyrning, abonnemang eller delning.

3 MÅLBILD FÖR FRAMTIDEN
Flera av de stora handelsföretagen i undersökningen gör bedömningen att cirkulär ekonomi är en
affärskritisk framtidsfråga. Brist på resurser och material i framtiden kräver redan nu en omställning
till cirkulär och hållbar produktion. Frågan är hur långt det går att nå i skapandet av cirkulära
materialflöden. Är det möjligt för handeln att cirkulera en produkt till råvara - till en ny produkt med
100 procent bibehållen kvalitet på materialet?
I dag sker fortfarande en stor nedgradering av materialet under en produkts användningscykel och
för de flesta producenter är det svårt att cirkulera materialet från en uttjänt produkt till en precis
likadan produkt igen. Med upparbetningskostnader är det möjligt, även om det inte alltid är lönsamt.
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Den cirkulära målbilden ser olika ut hos medlemsföretagen inom Svensk Handel. Majoriteten av
företagen har ännu inte fattat beslut om specifika mål för hur man ska arbeta med cirkulär ekonomi.
H&M och IKEA är två företag som satsar på att bli 100 procent cirkulära och har presenterat tydliga
mål och strategier för hur man ska nå dit. Båda bolagen har beslutat att till år 2030 designa alla
produkter för ett cirkulärt liv och bara använda återvunna och/eller hållbara material. Kunderna ska
också kunna förlänga livet på en stor del av produkterna genom utökade tjänster för reservdelar,
reparation och uppgradering.
När företag som ansvarar för omfattande materialflöden har som mål att bara använda återvunna
och hållbara material i sin produktion år 2030 är det sannolikt att fler företag kommer att följa efter
och att utvecklingen framöver kommer att förändra både synen på produkter och marknaden för
primära och sekundära material.

Felicia Reuterswaerd, Sustainability Manager på H&M Sverige
H&M-gruppen tar viktiga steg mot sin vision att leda utvecklingen
mot en cirkulär och förnyelsebar modeindustri. Målet är att bli
klimatpositiva genom hela värdekedjan till 2040. H&M har satt
som mål att alla produkter ska vara tillverkade av återvunnet
material eller komma från andra hållbara källor år 2030. Arbetet
mot målen minskar användningen av naturresurser och negativ
inverkan på klimatet.
H&M anser att det är lika viktigt att använda redan existerande
hållbara material som att testa nya innovativa material.
Återvunna material är i sin tur fördelaktigt på fler än ett sätt
eftersom användningen minskar både mängden textilier som
hamnar på soptippen och beroendet av naturresurser. Under
2017 stod material från återvunna eller andra hållbara källor
för 35% av H&M-gruppens totala materialanvändning.
H&M söker i stor utsträckning samarbeten med andra aktörer
och har exempelvis inlett ett samarbete med innovationsföretaget re:newcell, vars unika teknologi återvinner använd
bomull, viskos och andra cellulosafibrer till nya textilfibrer.
- Om vi skulle kunna samarbeta ännu mer inom branschen och mellan branscher skulle vi komma framåt
ännu snabbare, säger Felicia Reuterswaerd, Sustainability Manager på H&M Sverige.
I 2017 års Conscious Exclusive-kollektion använde H&M återvunnen polyester gjord av plast som
samlats in från stränder. Ett av H&Ms varumärken, ARKET tar transparens till en ny nivå genom att
på deras hemsida ge information om var och hos vilken leverantör varje specifik produkt är
tillverkad och i vilket material – ett viktigt steg mot ökad kundtransparens.
H&M-gruppen samlade in nästan 18 000 ton textilier genom sitt klädinsamlingsinitiativ under 2017.
Det motsvarar 89 miljoner t-shirts. Under våren 2018 har H&M lanserat pilotprojektet Take Care för
att inspirera kunder att förlänga livslängden på kläder genom att laga, sy om och fixa till plagg.
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4 HINDER FÖR ÖKAD CIRKULÄRITET
Undersökningen visar att handelsföretagen upplever en rad olika hinder för ökad cirkuläritet. Dessa
hinder kan uppstå i olika delar av en produkts livscykel eller i företagets värdekedja. Diagrammet
nedan illustrerar att företagen i hög utsträckning brottas med hinder kopplade till återvinning,
insamling och möjlighet att tillverka produkter med återvunna material i sin strävan mot ökad
cirkuläritet.
Utmaningarna varierar mellan olika sektorer. Exempelvis har företag inom kategorin hus, hem och
trädgård betonat utmaningar inom såväl återvinning som insamling, medan dagligvaruhandeln har
lyft fram fossilfrihet som sitt främsta hinder. Inom sektorn kläder, skor och textil betonas hinder i
designfasen, medan elektronik, IT och tekniksektorn lyfter fram hinder kopplade till pantsystem och
fossilfrihet.

I vilket led upplever ditt företag hinder för cirkuläritet?
Återvinning/produkter och material av återvunnet material
Insamling
Pantsystem
Råvaror
Delning/uthyrning
Fossilfrihet
Reparation/uppgradering
Återbruk
Design
Annat
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Figur 3. I vilket led upplever ditt företag hinder för cirkuläritet (flera svar möjliga).

Inom området återvinning och insamling har flera företag lyft fram att det är problematiskt att olika
regler gäller för olika typer av produkter och att det inte finns fungerande system för att sluta det
cirkulära kretsloppet. Flera företag har också påpekat att det inte finns fungerande teknik för att
separera material ifrån varandra, vilket kan försvåra återvinningsprocessen.
Logistikfrågor har också betydelse. Ett dagligvaruhandelsföretag pekar på vikten av att kunna
omvandla matavfall till biogas, men att den möjligheten begränsas av att anläggningar inte finns på
rimligt avstånd.
Flera företag inom textilbranschen betonar att regelverken kring insamling, återbruk och återvinning
av textil är otydliga. Det handlar om vem som kan samla in för återbruk och återvinning, samt på vilka
sätt detta kan genomföras. Ett modeföretag specialiserat på second hand pekar på att det finns en
efterfrågan även på de kläder som inte går att sälja i second hand butik, eftersom välgörenhetsorganisationer gärna tar emot dem. Här blir dock transporterna en utmaning. I vissa kommuner
ordnar de privata aktörerna med insamling och frakt, medan detta i andra fall ombesörjs av
kommunen, ibland mot en avgift men inte alltid. Kostnaden för transporterna kan därmed försvåra
möjligheten till lönsamhet för återbruksverksamheten.
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4.1 TYPER AV HINDER
De utmaningar handeln möter kan delas in i fem kategorier; teknologiska, ekonomiska,
organisatoriska, politiska/legala, samt information/kunskapsmässiga hinder. De deltagande
företagen har pekat på utmaningar inom samtliga kategorier och nedan ges en beskrivning av vad
dessa hinder innebär för Svensk Handels medlemsföretag.
Organisatoriska hinder är bland de
mer kännbara. Inom kategorin
organisatoriska hinder betonas
bristen på fungerande marknader för
sekundära varor och återvunna
råvaror. Vidare upplever företagen att
det saknas en samsyn och ett
samarbete kring cirkuläritet, såväl
inom som mellan branscher, samt
mellan näringsliv och det offentliga.
Flera företag har även pekat på att en
sådan samsyn skulle behövas
internationellt eller på EU-nivå.
Bristande efterfrågan hos kunder på
återvunna produkter och
återbrukstjänster anses också vara ett
stort hinder.

Typ av hinder
Organisatoriska

Ekonomiska
Politiska/legala
Teknologiska
Information/
kunskapsmässiga

Exempel på upplevda hinder
Brist på: fungerande marknader för sekundära
varor och återvunna råvaror, på samverkan
mellan aktörer i leverantörskedjor eller mellan
branscher, på efterfrågan på återvunna
produkter och återbrukstjänster, på incitament
för inköp av återvunna produkter och material.
Brist på kapital. Kostnader för arbetskraft, nya
material och för att etablera returlogistik. En
bristande lönsamhet.
Brist på effektiv lagstiftning. Otydliga eller
svårtolkade regelverk, oklara definitioner av
avfall, återvinning, återanvändning.
Brist på: cirkulär design och produktutveckling,
på infrastruktur och returlogistik, på fossilfria
transportalternativ, på fossilfri energi.
Brist på: intern cirkulär målbild/förankring, på
kunskap/engagemang från kunder och
konsumenter, på information och
kunskapsutbyte mellan relevanta aktörer.

Ekonomiska hinder har lyfts fram som centrala bland handelsföretagen. Många företag har pekat ut
bristande lönsamhet som ett hinder. Det är ofta dyrare att använda återvunnet material än
jungfruligt, och cirkulära affärsmodeller är ofta mer arbetskraftsintensiva. Det är inte alltid möjligt att
få täckning för dessa extra kostnader. Många företag vill ändå erbjuda hållbara och återvunna
produkter, dels av hållbarhetsskäl dels eftersom de ser att det efterfrågas av kunderna och stärker
deras varumärke. Företagen genomför då satsningar trots avsaknad av vinstmarginal, vilket rimligtvis
sätter ett tak för hur långt de kan gå. För andra företag är detta inte en möjlighet. Ett handelsföretag
uttrycker det så här: ”Finns det pengar så löser man de tekniska hindren. Men finns det ingen som
kan tjäna pengar så spelar det ingen roll.”
Politiska och legala hinder är ett återkommande tema bland de svarande som både påtalar
otydligheter i den nationella lagstiftningen och bristande harmonisering på EU-nivå. Det gäller
exempelvis oklara definitioner, icke-enhetlig tolkning av gällande lagstiftning samt en oklar ansvarsfördelning mellan kommun, producent och handel. Kraven på giftfrihet i återvunnet material utgör
ett hinder för användningen av återvunna råvaror då kunskapen om innehållet i vissa fall är
otillräcklig. Därtill påpekar de svarande att bristande samverkan och helhetstänk mellan beslutsfattare gör det svårt för handeln att optimera sina insatser inom återanvändning och återvinning.
Teknologiska hinder omfattar brist på tillgänglig återvinningsteknik, samt brist på infrastruktur och
returlogistik. Ytterligare något som lyfts fram av företagen är bristen på fossilfria och klimatsmarta
material. Intervjuerna visar samtidigt att utmaningen framför allt består i att skala upp befintlig
teknik på bredare front.
Information och kunskapsmässiga hinder har lyfts fram i flera intervjuer. Ett par av de företag som
uttryckt en låg ambitionsnivå vad gäller arbetet med cirkuläritet, hänvisade till just bristande kunskap
och engagemang såväl i den egna ledningen som bland kunder och konsumenter som bakomliggande
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skäl. Ett företag pekade samtidigt på en svårighet att på ett effektivt sätt förmedla information till
sina kunder, då dessa har svårt att ta till sig informationen i butiken. Ett par stora multinationella
företag, som ser en ökad cirkuläritet som avgörande för framtiden, lyfte fram utmaningen i att
kommunicera det cirkulära tänket och engagera såväl hela den egna organisationen, med tio- eller
hundratusentals anställda, som leverantörer och kunder.

Stina Qubti, VD, Busfrö Nytt och Bytt
Busfrö Nytt och Bytt är en kommersiell secondhandkedja med
butiker i fem medelstora svenska städer, som säljer kläder och
accessoarer för dam och barn samt heminredning. Produkterna
säljs på kommission, och det som inte går att sälja skänks vidare
till välgörenhet. Cirkuläritet är med andra ord grunden för
företagets affärsidé.
Företaget är inne i en expansiv fas, men företagets VD Stina Qubti
medger ändå att det är svårt att få en god lönsamhet, bland annat
på grund av att det är en arbetsintensiv och därmed kostsam
affärsmodell. Till skillnad från ideell secondhandverksamhet
måste Busfrö betala moms på sina produkter, trots att momsen
redan betalats första gången produkten såldes. Stina Qubti
föreslår att återbruk skulle kunna ges ett rabatterat momskrav,
för att undvika dubbelbeskattning och istället ge en skjuts åt den
cirkulära ekonomin.

4.2 PRODUCENTANSVAR
Producentansvar är ett politiskt styrmedel för att
uppnå de nationella miljömålen. Det innebär att
producenterna, inom de områden där det råder
producentansvar, ansvarar för att samla in och ta
hand om sina uttjänta produkter och material.
Tanken är att ett sådant ansvar ska motivera
producenterna att ta fram produkter som är mer
resurssnåla, lättare att återvinna och inte
innehåller miljöfarliga ämnen.
I denna kartläggning har företagen svarat på
frågor om hur de ser på ett utvecklat
producentansvar. En tydlig majoritet, 58 procent
svarade att de vill se ett utökat producentansvar.
Framför allt företag inom dagligvaruhandeln, 80
procent, och kläder-, skor- och textilbranschen, 70
procent, är angelägna om detta.
Ett av de intervjuade handelsföretagen, som
ställde sig positivt till ett utökat producentansvar,
lyfte att det behövs ett förtydligande av
producenternas och kommunernas ansvar kring
insamling för återanvändning.

Önskar ni se ett utökat/utvecklat
producentansvar för fler av ert
företags produkter/material?

Vet ej
24%

Nej
18%

Ja
58%

Figur 4. Företagens inställning till utökat/utvecklat
producentansvar för fler produkter eller material.
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Ett annat företag vill nyansera synen på producentansvaret, och betonar att producentansvaret är ett
sätt att finansiera avfallshanteringen och inte en tillräcklig lösning för att uppnå cirkuläritet. Ett
nationellt producentansvar kan också vara allt för snävt och att ett producentansvar på europeisk
nivå därför skulle vara mer eftersträvansvärt.

4.3 DESIGN FÖR CIRKULÄRITET
Att kunna gå mot ökad cirkuläritet ställer krav i
designledet, först för att främja en ökad
livslängd på produkten och i förlängningen för
att kunna separera och återvinna produktens
olika beståndsdelar. Samtidigt visar enkätsvaren
att produkters design ofta utgör ett hinder för
cirkuläritet. På frågan om företagen ser ett
behov av ökade krav på ansvar för cirkuläritet
redan i designfasen svarade 83 procent ja. Med
ökade krav följer dock ett behov av ökat stöd. 81
procent av respondenterna menar att
producenter behöver mer stöd för att kunna
leverera cirkulär design av produkter.

4.4 MÅLKONFLIKTER

Bör ökade krav ställas på producenter för
cirkuläritet redan i designfasen?
Vet ej
Nej 11%
6%

Ja
83%

Figur 5. Ökade krav på producenter att designa för cirkuläritet.

En påtaglig målkonflikt som handelsföretagen upplever är mellan en fortsatt tillväxt, som traditionellt
innebär att sälja mer produkter, och ett mer resurseffektivt tänkande. Det kan i förlängningen betyda
att man måste maximera vinsten på annat sätt än genom att producera och sälja större volymer.
Samtidigt uttrycker flera av företagen att cirkulär ekonomi är en förutsättning för företagets fortsatta
framgång. Ett av de intervjuade handelsföretagen beskriver till exempel hur de utbildar kunderna i
att dosera rätt, trots att det kan innebära en något mindre försäljning av exempelvis
rengöringsmedel.
En annan målkonflikt är mellan pris och
cirkuläritet. I dagsläget är återvunna råvaror
ofta dyrare än jungfruliga råvaror. För företag
som verkar i branscher där pris är ett viktigt
konkurrensmedel blir det i synnerhet svårt och
innebär att de inte alltid kan erbjuda attraktiva
cirkulära alternativ. Även för andra företag är
detta en målkonflikt som inte är hållbar i
längden, och de pekar därför på behovet av
åtgärder för att jämna ut prisskillnaderna.
56 procent av de svarande företagen uppger att
de upplever en målkonflikt mellan krav på
giftfrihet och ökad användning av återvunna
material. Exempelvis är det inte alltid möjligt att
använda återvunnen plast i livsmedelshantering, då den kan innehålla högre halter av
kemikalier och därför inte får beröra livsmedlen.

Upplever du en målkonflikt mellan krav på
giftfrihet och ambitioner om ökad
användning av återvunna råvaror?

Vet ej
14%

Nej
31%

Ja
55%

Figur 6. Målkonflikt mellan ökad återvunna råvaror och krav på
giftfrihet.
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4.5 STYRMEDEL
För att åtgärda de hinder som identifierats ovan behöver politiska styrmedel utformas. Styrmedel
kan delas in i tre breda kategorier:
1. Administrativa; såsom exempelvis lagstiftning, normer, gränsvärden, certifieringar och
teknikkrav.
2. Ekonomiska; såsom exempelvis skatter, skatteavdrag- och lättnader, bidrag, avgifter.
3. Informativa; såsom exempelvis miljömärkning, rådgivning, utbildning och opinionsbildning.
Företagen i undersökningen uttryckte generellt ett starkt stöd för styrmedel inom alla tre kategorier.
I genomsnitt rankades de alla minst 4 på en 6-gradig skala.

Figur 7. Diagrammet visar hur viktiga respondenterna anser att olika typer av politiska styrmedel är
för att främja återbruk och produkter med återvunnet material i handel. Medelvärdet för respektive
kategori markeras med ett kryss, och den övre och under delen av de färgade områdena markerar
övre och undre kvartilen. Strecken markerar högsta och lägsta värde för respektive kategori.

Flera handelsföretag har i intervjuerna betonat att informativa insatser skulle vara viktiga för att
bana väg för ett genuint engagemang inom respektive bransch såväl som bland kunderna. Ett företag
betonade att medan lagkrav ofta leder till att företaget gör minsta möjliga ansträngning för att följa
lagen, kan en ökad kunskap istället leda till bättre och mer heltäckande lösningar.
De ekonomiska styrmedlen anses viktiga. Att priset på cirkulära produkter idag generellt är högre än
på konventionella är problematiskt och utgör ett verkligt hinder för den cirkulära ekonomin. Dessa
felaktiga signaler behöver korrigeras, och incitament för att göra rätt är nödvändiga för de företag
som vill accelerera sitt cirkulära arbete, men som avstår av ekonomiska skäl. Förslag på lämpliga
ekonomiska styrmedel från företagen i undersökningen är exempelvis en skatt på oljebaserade
produkter, en momsrabatt på återanvända och återvunna produkter, differentierade
förpackningsavgifter där sämre plast har högre avgifter än bättre, samt stöd till innovationer inom
cirkuläritet.
På den administrativa sidan framhålls behovet av en tydligare lagstiftning, med tydligare definitioner
och gränsdragningar kring exempelvis avfall. Här efterlyses också en tydligare nationell- och
internationell samordning, för att minska spretigheten i de regler som gäller såväl mellan kommuner
som mellan EU-medlemmar. Livscykelanalyser och materialkartläggningar tillhör också de förslag
som lyfts fram här.
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Sara Paulsson, Country Public Affairs Manager, IKEA
IKEA har beslutat att senast år 2030 designa alla produkter
för ett cirkulärt liv och bara använda återvunna och
förnybara material. Kunderna ska också kunna förlänga livet
på produkterna. IKEA vill leda omställningen till en
produktion där återanvända och återvunna material kan
användas som rena och säkra resurser. Det cirkulära arbetet
bottnar i vetskapen om att företag måste bli bättre på att
använda råvaror och material mer effektivt och att dessa
måste vara hållbara över tid.
Sedan 2015 kommer 100 procent av IKEAs bomull, som
utgör 1 procent av all världens bomull, från hållbara källor.
IKEA närmar sig också sitt 2020-mål om att köpa 100 procent
av trä och papper från hållbara källor. Arbetet är påbörjat
för att fasa ut jungfruliga trä- och pappersfibrer.
IKEA har också som mål att bli klimatpositiva 2030 och har gjort omfattande investeringar i förnybar energi
och förbättrad energieffektivitet. Arbetet med att minska utsläppen har också stort fokus på materialens
cirkuläritet, ingredienser i maten, transporter, produktionen hos leverantörer och konsumenternas
användning av IKEAs produkter. Kunderna efterfrågar redan återvunna och hållbara produkter.
-Ja, vi kan se det i många typer av undersökningar. Produkter med återvunnet material eller som har en
hållbarhetsnytta finns det en stor efterfrågan på. Kunder vill leva och handla mer hållbart, säger Sara
Paulsson, Country Public Affairs Manager, IKEA. Sara Paulsson betonar också att alla konsumenter måste ha
möjlighet att konsumera hållbart.
- Hållbarhet ska inte vara en lyxvara. Det är något som alla ska ha råd med, säger Sara.

5 SLUTSATSER
Baserat på denna kartläggning finns det åtta åtgärder som skulle minska hindren för ökad cirkuläritet
hos medlemsföretag i Svensk Handel samt leda till att handelsföretagen ges bättre möjligheter att
förverkliga sina ambitioner att återbruka och återvinna sina produkter.
1. En moderniserad avfallslagstiftning
Avfallslagstiftningen måste avspegla att avfall är resurser som ska användas igen. Regelverken
behöver möjliggöra det ansvar som företagen vill ta för sina produkter och sin värdekedja.
Regelverken kring vem som äger avfallet behöver förtydligas liksom avfallsklassningar och
definitioner av när avfall upphör vara avfall. Infrastrukturen för insamling och återvinning
behöver utvecklas och stärkas och företagen måste ha möjlighet att samla in sina restprodukter
för återbruk och återvinning. Att företagen behöver särskilda tillstånd och logistiklösningar för
att cirkulera kontrollerade och rena materialflöden i egna kretslopp blir kostsamt och
administrativt betungande. 75 procent av de svarande företagen bedömer att deras
affärsmöjligheter gynnas av en moderniserad avfallslagstiftning.
2. Tydligare avfallslagstiftning inom EU
Det finns ett stort behov av en tydligare och harmoniserad lagstiftning på EU-nivå, exempelvis
vad gäller klassningar av avfall, avfallstransporter och gränsdragningar kring när avfall upphör
vara avfall. Handelsföretagen efterlyser en tydligare internationell samordning, för att minska
spretigheten i regelverken mellan medlemsländerna.
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3. Ekonomiska incitament som gynnar cirkuläritet
Företagen är överens om att satsningar på cirkuläritet kan vara kostsamma initialt. Priset för
återvunnet material bör inte vara dyrare än för jungfruligt material. Förslag på ekonomiska
styrmedel som lyfts i undersökningen är t ex momsrabatt på återanvända och återvunna
produkter, skatt på oljebaserade produkter, ekonomiskt stöd till innovationer för ökad
cirkuläritet, samt differentierade förpackningsavgifter, där exempelvis lågkvalitativ plast får en
högre avgift än högkvalitativ, cirkulerbar plast.
4. Producentansvar för textil och dagligvaruhandeln
En majoritet, 58 procent av de svarande företagen vill se ett utökat producentansvar. Framför
allt ser företag inom dagligvaruhandeln, 80 procent, och kläd-, sko-, och textilbranschen, 70
procent, positivt på införandet av producentansvar. Producentansvar möjliggör ett ansvar för
insamling och återvinning, men i sig självt driver inte producentansvar cirkuläritet. Det behöver
därför kompletteras med andra cirkulära krav, exempelvis kring cirkulär design och användning
av återvunnet och förnybart material.
5. Möjliggörande för konsumenter att välja cirkulära produkter
Företagen uppger att det behövs mer informationsspridning kring cirkulära produkter och
material riktat gentemot konsumenter. Produkterna skulle gynnas av tydliga gemensamma
cirkulära märkningar. Flera av företagen lyfter återvunnen råvara i marknadsföringen av
produkterna, men det finns inga gemensamma märkningar eller system för att enkelt
kommunicera kring hela produktens livscykel.
6. Främjande av cirkuläritet i designfasen
Hela 83 procent av de svarande handelsföretagen vill se ökade krav på ansvar för cirkuläritet
redan i designfasen. 81 procent av företagen är också tydliga med att producenter behöver mer
stöd för att kunna leverera cirkulär design. Närmare hälften av företagen bedömer att deras
affärsmöjligheter skulle gynnas av ökade krav på design för återvinning.
7. Ökade krav på analys och transparens i värdekedjan
Behovet är stort av en ökad transparens i värdekedjorna. 75 procent av företagen bedömer att
deras affärsmöjligheter skulle gynnas av ökade krav på transparens i hela värdekedjan. Det kan
gälla information om vilken leverantör som har tillverkat en produkt och vilket material den är
tillverkad av. Företagen vill också se ökade krav på livscykelanalyser och materialkartläggningar.
De företag som redan genomför detta på sina produkter premieras inte för det arbetet, trots att
det är viktiga nycklar i företagens arbete för en cirkulär ekonomi.
8. Ökade lagkrav kring kemikalieanvändning
56 procent av de svarande företagen uppger att de upplever en målkonflikt mellan krav på
giftfrihet och ökad användning av återvunna varor. Skadliga kemikalier måste fasas ut ur de
cirkulära kretsloppen, men kraven på exempelvis återvunnet material får inte vara högre än på
jungfruligt. 66 procent av de svarande bedömer att deras affärsmöjligheter skulle gynnas av
ökade lagkrav kring kemikalier inom EU.
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BILAGA: ENKÄTFRÅGOR
Enkäten var uppdelad i åtta delar. Här nedan återges samtliga frågor i enkäten.
Del 1: Bakgrundsfrågor om den organisation som den svarande representerar
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Del 2: Cirkulär ekonomi på agendan och affärsmöjligheter inom återanvändning, återvinning och
cirkulära materialflöden

Om ”Nej” på fråga 6:

Del 3: Affärsmöjligheter inom återanvändning, återvinning och cirkulära materialflöden
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Del 4: Cirkulära utmaningar
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23
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Del 5: Producentansvaret

Om ”Ja” på fråga 23:

Om ”Nej” på fråga 23:

25

Del 6: Målkonflikter mellan lagkrav och svenska politiska ambitioner

Del 7: Kundperspektiv på cirkuläritet och återbruk
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Del 8: Nya styrmedel
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