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Research questions:  

• To what extent is the circular economy applicable to ABB Grid Automation 
Products? 

• What barriers exist to implement circular economy on ABB Grid Automation 
Products? 

• Is there a need for a new sustainability theory that cannot be derived from existing 
theory? 

Purpose: This paper intends to examine and analyze the premise of the implementation of 

circular economy at ABB Grid Automation Products and discuss any barriers to 

implementation. 

Method: This study is a case study made at ABB GA conducted with a qualitative research 

method where data to the empirical chapter was gathered through four semi-structured 

interviews. The theoretical framework is based on scientific articles concerning the subject 

which this thesis is destined to investigate. The analysis chapter ties together the empirical 

data with the theoretical framework in which the focus has been on the basis of the 

framework presented and circular economic barriers. 

Conclusions: The study shows that there are processes in place at ABB which can be seen as 

circular and thus the implementation of circular economy is feasible. What is lacking however 

within the organization is a structured framework regarding sustainability for the employees 

to adhere too the on-going work is at the moment to abstract and un-structured. 
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Undersökningsfrågor:  

• I vilken mån är cirkulär ekonomi applicerbart på ABB Grid Automation Products? 
• Vilka barriärer föreligger för att implementera cirkulär ekonomi på ABB Grid 

Automation Products? 
• Finns ett behov av ytterligare hållbarhetsteori som inte går att härleda ur befintlig 

teori? 

Syfte: Denna uppsats ämnar undersöka och analysera förutsättningen för implementering av 

cirkulär ekonomi på ABB Grid Automation Products samt diskutera eventuella barriärer för 

implementering. 

Metod: Denna studie är en fallstudie gjord på ABB GA som tillämpar en kvalitativ 

forskningsmetod där data till det empiriska kapitlet samlades in genom fyra semistrukturerade 

intervjuer. Den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga artiklar som berör ämnet 

som ämnats undersöka. Analyskapitlet knyter samman det empiriska materialet med den 

teoretiska referensramen där fokus varit utifrån ramverket som presenteras och 

cirkulärekonomiska barriärer. 

Slutsatser: Studien visar att det existerar processer inom ABB GA vilka kan anses vara 

cirkulära därmed är en implementering av cirkulära ekonomi möjlig i viss mån. Det som 

främst saknas inom verksamheten är tydliga ramverk kring hållbarhet för de anställda, detta 

arbete är i dagsläget alltför abstrakt och odefinierat. 



 Innehållsförteckning  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING 1	

1.1 PROBLEMFORMULERING 2	

1.2 SYFTE 3	

2. TEORETISK REFERENSRAM 4	

2.1 HÅLLBARHET 4	

2.1.1 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 4	

2.2 LINJÄR EKONOMI 4	

2.3 FROM CRADLE TO CRADLE 5	

2.4 CIRKULÄR EKONOMI 6	

2.4.1 BARRIÄRER FÖR IMPLEMENTERING AV CIRKULÄR EKONOMI 8	

2.5 ETT CIRKULÄREKONOMISKT RAMVERK FÖR PRODUKTDESIGN 9	

2.5.1 FUTUREPROOF 10	

2.5.2 DISASSEMBLY 11	

2.5.3 MAINTENANCE 11	

2.5.4 REMAKE 11	

2.5.5 RECYCLING 11	

3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 13	

3.1 VAL AV FORSKNINGSDESIGN 13	

3.2 VAL AV TEORETISK REFERENSRAM 14	

3.3 VAL AV RESPONDENTER FÖR INTERVJUER 14	

3.4 INTERVJUMODELL 15	

3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET 16	

3.6 ANALYSMODELL 16	

3.7 OPERATIONALISERING 17	

4. EMPIRI 20	

4.1 ABB GRID AUTOMATION PRODUCTS 20	

4.1.1 FRÅN RITBORD TILL KUND 20	

4.2 LENA-LILL KIMBER, INKÖPSCHEF FÖR ABB GA PRODUCTS 21	

4.2.1 ABBS RIKTLINJER FÖR LEVERANTÖRER 22	

4.3 STEFAN E JOHANSSON, MANAGER AFTER SALES 22	



 Innehållsförteckning  

4.4 RYAN MACKENZIE, PRODUKTARKITEKT RESEARCH AND DEVELOPMENT 25	

4.5 LENA WESTERHOLM, HÅLLBARHETSCHEF ABB AB 26	

5. ANALYS 30	

5.1 FUTUREPROOF 30	

5.2 DISASSEMBLY & MAINTENANCE 31	

5.3 REMAKE 32	

5.4 RECYCLE 34	

5.5 EKONOMISKA BARRIÄRER 34	

5.6 TEKNOLOGISKA BARRIÄRER 35	

5.7 ÄNDRAT TANKESÄTT 35	

6. SLUTSATSER 37	

7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 39	

KÄLLFÖRTECKNING 40	

BILAGA 1 - INTERVJUFRÅGOR LENA-LILL KIMBER INKÖPSCHEF ABB GA 	

BILAGA 2 - GEMENSAM INTERVJUGUIDE 	

BILAGA 3 - INTERVJUFRÅGOR LENA WESTERHOLM, HÅLLBARHETSCHEF ABB AB 	

FIGURFÖRTECKNING 

FIGUR 1. LINEAR ECONOMY 5	

FIGUR 2. KRETSLOPPSEKONOMI - ATT KOPPLA SAMMAN, SKAPA OCH BEVARA VÄRDE 6	

FIGUR 3. CIRCULAR PRODUCT DESIGN VISION 10	

FIGUR 4. ANALYSMODELL 17	

 

TABELLFÖRTECKNING 

TABELL 1. RESPONDENTLISTA 15	

 

 



 Begreppslista  

 

Begreppslista 

3R   Reduce, Reuse & Recycle 

ABB GA Avser affärsenheten ABB Grid Automation Products på Finnslätten 

(industriområde i Västerås) 

EIP   Eco industrial park 

CE   Cirkulär ekonomi 

C2C   Cradle to Cradle 

CSR   Corporate social responsibility 

GATE-systemet  Process vid framtagning av nya projekt inom ABB 
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1. Inledning 

I detta kapitel redovisas det forskningsområde uppsatsen behandlar samt problemet bakom. 

Vidare presenteras frågeställningar och syfte. 

Jordens befolkning är ständigt växande och förväntas år 2050 nå 9 miljarder människor, detta 

kommer ställa höga krav på jordens begränsade resurser. I kombination med en växande 

medelklass som utöver befolkningstillväxten orsakar en än större resursåtgång. Under 

perioden 1900-2005 åttafaldigas utvinning av naturresurser, där bland annat utvinning av 

industrimineraler ökade med 27 gånger (Krausmann, Gingrich, Eisenmenger, Erb, Haberl, & 

FischerKowalski, 2009). 

Företagens förbrukning och användning av insatsvaror har visat sig göra stora avtryck och 

tillgången av resurserna sett ur ett globalt perspektiv har blivit alltmer osäker. Det finns en 

osäkerhet och oro kring huruvida resursanvändningen nu har uppnått och passerat den nivå 

naturen framställer råvaror samtidigt som att efterfrågan på dessa spås öka (IVA, 2015).  

Prisutveckling på råvaror har varit stigande under de senaste årtionden och under perioden 

1990-2014  uppvisades en tydligt uppåtgående trend på råvarumarknaden (IVA, 2015). Enligt 

IVA (2015) blir tillgången av råvaror allt mer osäker vilket skapar fluktuationer i priser och 

ställer till problem i företagens planering av verksamheten.  

Idén att företag ska fungera i en form av kretslopp är inget nytt, men det har tyvärr inte fått en 

tillräcklig slagkraft. Sedan 70-talet har det presenterats förslag och idéer kring hur företag kan 

minska miljöpåverkan och resursanvändning, men det är först under kretsloppstänket, eller 

vad som brukar benämnas cirkulär ekonomi (CE) det verkar ha fått genomslag. Exempel på 

detta är EU kommissionens rapport gällande CE, där cirkulära åtgärder och riktlinjer 

presenteras. Enligt EU kommissionen finns det möjlighet att göra nettobesparingar upp emot 

600 miljarder euro (EU, 2015). 

Europeiska kommissionen beskrev CE enligt följande i en promemoria 2015-12-02: 

I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter och material så länge som möjligt. Avfall 

och resursanvändning minimeras, och resurser behålls inom ekonomin när en produkt har nått 

slutet av sin livscykel, för att användas på nytt och skapa ytterligare värde. (EU-

Kommissionen, 2015, s.1) 

Idag använder vi oss av vad Braungart (2009) benämner den så kallade linjära ekonomin där 

råvaror utvinns, används i produkter, säljs och slutligen hamnar i vad som kan liknas vid en 
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grav. Dess värde försvinner. När modellen uppkom var utbudet av naturtillgångar stort och 

priset lågt (Lieder & Rashid, 2015). 

Konceptet CE karakteriseras, mer än definieras, som en ekonomi som avsiktligen är stärkande 

och regenerativ. Målet med konceptet är att behålla ett högt värde på produkter, komponenter 

och material under hela deras cykel (McKinsey, 2015).  CE saknar idag en tydlig definition 

vilket Preston (2012) menar kan vara ett hinder för dess eventuella genomslag. 

Den cirkulära ekonomin bygger på att använda de tillgängliga resurserna på ett mer effektivt 

och hållbart sätt. Som tidigare nämnts är modellen som används idag den linjära ekonomiska 

modellen och innebär ett slit och släng tänk, vilket inte är anpassat efter dagens moderna 

samhälle i en globaliserad värld. Det är inte bara fördelaktigt för miljön med ett nytt cirkulärt 

tänkande utan ligger också i företagets ekonomiska intresse att både förbättra 

resursutnyttjandet och få tillgång till en sekundär marknad med avfall och rester (EU, 2015). 

En fungerande CE kräver ett balanserat ekonomiskt styrningssystem som fokuserar på att 

förbättra värdet av lager och produktionsflöden. Ett sådant system skulle behöva idag behöva 

fokusera på att mäta värdet av tillgångar samt utveckla principer och policys för att bevara 

och förbättra detta värde (McKinsey, 2015). 

1.1 Problemformulering  

Jordens resurser används i allt snabbare takt, befolkningsmängden ökar samtidigt som 

välfärden ökar.  Det behöver inte vara ett omedelbart problem men är något som i framtiden 

kan orsaka brist på insatsvaror. Vilket i sin tur orsakar resursbrist för produktion av 

kapitalvaror. När det gäller befintliga varor och produkter kan fokus enbart ligga på att 

återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Den stora potentialen får anses finnas i nya 

produkter, produkter som ligger på ritbordet. Företag måste redan i produktdesignen ha i 

åtanke att produkterna enkelt ska kunna återanvändas och i slutändan återvinnas för att 

behålla materialet i systemet. 

CE är idag ett populärt begrepp som både företag och stater använder sig utav, det har 

beskrivits som räddningen på våra framtida problem i en framtid där vi använder allt mer 

resurser och urholkar jordens depåer i snabbare takt, men är CE räddningen? Den 

grundläggande tanken bakom CE är enkel, har väckt stort intresse och det finns en hel del 

skrivet om ämnet. Det finns dock få exempel på hur CE rent praktiskt kan tillämpas i 

producerande företag. Eftersom ABB Grid Automation Products visat intresse för CE ämnar 

denna studie att undersöka 
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• i vilken mån cirkulär ekonomi är applicerbart på ABB Grid Automation Products 

• vilka barriärer som föreligger för att implementera cirkulär ekonomi på ABB Grid 
Automation Products 

• behovet av ytterligare en hållbarhetsteori som inte går att härleda ur befintlig teori 

1.2 Syfte 
Denna uppsats ämnar undersöka och analysera förutsättningen för implementering av cirkulär 

ekonomi på ABB Grid Automation Products samt diskutera eventuella barriärer för 

implementering. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas den teori och centrala begrepp inom området cirkulär ekonomi. 

2.1 Hållbarhet 

Under 2000-talet har hållbarhet vunnit allt mer mark i diskussioner och fått större 

uppmärksamhet. Hållbarhet innebär en strävan efter en jämvikt mellan miljö och samhället så 

det kan fortsätta i flera generationer. För att det ska vara möjligt behöver företagen ta sitt 

ansvar gällande hållbarhet och i dagsläget är det många företagsledare som insett att 

företagens roll gällande hållbarhet är en stor del av verksamheten (Dyllick & Hockerts, 2002). 

De företag som arbetar aktivt med att vårda relationen mellan miljön, samhället och den egna 

verksamheten får en bättre helhetsbild av företaget där fokus ej enbart ligger på enskilda delar 

(Braungart & McDonough, 2008). 

2.1.1 Corporate Social Responsibility 

Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är Corporate Social Responsibility (CSR) som fått allt 

större betydelse på senare år, detta har EU-kommissionen (2009) lagt märke till i form av allt 

mer publicerade rapporter från företag som behandlar ämnet. 

Det finns en mängd olika definitioner framlagda av begreppet men någon riktig definition har 

aldrig fastslagits. Detta gör det svårt att mäta begreppet menar McWilliams, Siegel och 

Wright (2006). En definition av CSR som är i linje med begreppet CE är den av Holme och 

Watts (2000, s.7) som lyder: 

Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically 

and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce 

and their families as well as of the local community and society at large. 

EU-kommissionen (2009) menar att företagen kan föregå med gott exempel och både vara 

lönsamma samtidigt som de agerar för samhällets bästa och inte endast göra det lagen kräver. 

Fördelarna med ett aktivt CSR arbete är bland annat en bättre bild av företag samt ökad 

lönsamhet eftersom företag med ett aktivt arbete för medarbetarnas bästa ofta får lojalitet 

tillbaka och en bättre produktivitet. 

2.2 Linjär ekonomi 

Sedan den industriella revolutionen på 1700-talet har mycket av produktionen i världen utgått 

från samma modell, vilken innebär att producera produkter som används och sedan slängs. 

Denna linjära modell (se Figur 1.) är på många sätt ohållbar då tillgången på insatsvaror är 
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ändlig vilket jordens befolkning inte tagit hänsyn till. Från 1940-talet fram till 2010-talet har 

befolkningen ökat från drygt två miljarder till knappt sju. Som följd av denna 

befolkningsexplosion har utvinningen av råmaterial ökat successivt. Utarmningen av jordens 

tillgångar har nått en punkt där det krävs ett och ett halvt jordklot för att möta efterfrågan på 

insatsvaror som ställs (Bonciu, 2014). En undersökning från 2011 visar att om de snabbast 

växande populationerna i Asien skulle anamma det västerländska levnadsättet skulle det 

behövas fyra jordklot för att möta efterfrågan på naturresurser (Elert, 2012). Att fortsatt leva 

som västvärlden gör idag får anses vara ohållbart eftersom jordens tillgångar utarmas 

samtidigt som de befolkningstätaste länderna i Asien går mot en levnadsstandard som liknar 

den i väst (Bonciu, 2014).  

 

Figur 1. Linear economy 

Källa: EU-kommissionen (2014) 

2.3 From Cradle to Cradle 

Under 70-talet myntade Walter Stahel uttrycket ”Cradle to Cradle” (C2C). C2C handlar om 

att ta sig an produktion med tanken att allt som går in ska även gå att återvinna, att skapa 

kretslopp där produkter går att bryta ned utan miljöpåverkan eller att återanvända 

komponenter och material med dess fulla potential. Grunden till C2C härstammar från eko 

effektivitet, vilket handlar om att minska det avtryck på miljön som industrin ger (Braungart 

& McDonough, 2008). En stor del av anledningen till att eko effektivitet har fått fotfäste är 

modeller som 3R hävdar Braungart och McDonough (2008). Dessa modeller förespråkar 

bland annat en minskad användning av giftiga material, vilket är en central del i eko 

effektivitet, något som fortfarande har negativ påverkan av miljön om än i mindre 

utsträckning. Braungart och McDonough (2008) beskriver det som en förlängd resa mot 

förödelsen. Återanvändningen av miljöfarliga produkter innebär endast att dessa förflyttas 

från en plats till en annan vilket leder till ett status quo. De menar även att mycket av den 

återvinning som finns idag inte tar tillvara på materialet i produkterna utan att de blandas och 

utmynnar i material med sämre kvalitet. 

”Waste equals food” är ett kärnbegrepp inom C2C där kretslopp är centralt. Förespråkare för 

C2C menar att världen består av två kretslopp, det biologiska och det tekniska. Mycket 
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handlar om att separera de två kretsloppen för att motverka föroreningar i det biologiska 

kretsloppet och att förhindra att biologiskt nedbrytbara produkter går förlorade i det tekniska 

kretsloppet. Med en fungerande separation av biologiskt- och tekniskt framställt material kan 

allt avfall ses som tillgångar vilka återanvänds inom de två kretsloppen (Braungart & 

McDonough, 2008). 

2.4 Cirkulär ekonomi 

CE är inget nytt rent teoretiskt, redan 1966 presenterad Kenneth Boulding ”Spaceship 

Theory” där jorden ses som ett slutet system där människan måste finna sin plats i ett cykliskt 

ekosystem som kan reproducera sig självt. Boulding (1966) gjorde skillnad på vad han 

kallade för en öppen och stängd ekonomi, där den senare måste anpassa sig efter de 

begränsade resurser jorden har. Det var först under 90-talet som begreppet CE kom i tryck, de 

två brittiska miljöekonomerna Pearce och Turner (1990) presenterade begreppet i texten 

”natural resources and environmental economy”. På senare år har uttrycket fått allt större 

slagkraft och hållbarhet som helhet har hamnat på toppen av agendan över hela värden 

(Chuang, 2010).  

 

Figur 2. Kretsloppsekonomi - Att koppla samman, skapa och bevara värde 

Källa: EU-kommissionen (2014) 

Med basen i både ekologi och ekonomi har CE trots att den saknar allmänt accepterad 

definition, sina egna unika principer, metoder och fingervisningar. En viktig princip inom CE 

är 3R-principen vilken består av: 
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Reduction, Reuse och Recycling vilket står för minskning, återanvändning och återvinning. 

Denna princip används ofta för att beskriva den praktiska implementeringen av den CE:n i 

samhället och företag. Tillsammans syftar detta tillvägagångssätt att uppnå en mer effektiv 

ekonomi samtidigt som mindre föroreningar förekommer (Zengwei, Jun & Yuichi, 2006).  

• Reduction - Minskning - står för att användandet av material och energi ska 

effektiviseras och på så sätt minskas.  

• Reuse - Återanvändning - syftar till att utnyttja begagnade produkter fullt ut, så länge 

de har en användningsfunktion. Detsamma gäller även för delar av produkter såsom 

materialrester från tillverkningsprocesser.  

• Recycling - Återvinning - är det mest kritiska i den cirkulära ekonomin som innebär 

att avfall ska bli till nya resurser och insatsvarusvinnet minska (Yong, 2007). 

Enligt Wen och Meng (2015) är ett möjligt verktyg för att implementera CE så kallade eco-

industrial parks (EIPs). Dessa syftar till att uppnå industriell symbios vilket innebär att företag 

samarbetar sinsemellan för att minimera avfall och resursanvändning. Genom att förlänga 

produktionskedjan går det att öka produktiviteten menar Wen och Meng (2015), eftersom 

mervärdet ökar desto mer materialen återanvänds. 

Den tidigare nämnda teorin C2C ligger också bakom det som idag kallas för CE. CE kan ses 

som den praktiska modellen vilken företag och beslutsfattare faktiskt kan implementera och 

arbeta utefter (Circular Economy, 2015). 

CE karakteriseras av hög effektivitet och återanvändning av resurser för att minimera 

miljöpåverkan. Energi och material ska ständigt återanvändas i produktionen till skillnad från 

den linjära ekonomin. Genom CE ska en så kallad Flow Economy uppstå där delar av det 

svinn som uppstår i produktionen ska återanvändas som nya resurser och resterande delar 

består av material med låg miljöpåverkan för att sedan återgå till ekosystemet. Ett flöde ska 

finnas mellan samtliga delar av produktionskedjan där minimalt eller inget material går 

förlorat (Chuang, 2010).  

Hur CE ter sig i olika branscher och produkter skiljer sig åt, både beroende på längd av 

livscykeln men även material och tillverkningsprocess. Produkter med en medellånglivslängd 

är de produkter där bland annat den största ekonomiska vinningen ligger. Företag måste ingå i 

partnerskap och nätverk för att de ska få ut den potentiella vinst som finns med CE 

implementerat. Genom att återanvända material så nära dess ursprungliga användningsområde 

som möjligt desto mer bör sparas i form av material, arbetskraft, energi och kapital. Även 

extern påverkan i form av koldioxidutsläpp, vattenanvändning och minskat användande av 
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farliga kemikalier. Med ett mindre kretslopp kan återanvändningen effektiviseras (McKinsey, 

2013; Preston, 2012; Webster et al., 2013).  Genom att cirkulera paketering till varor flera 

gånger minskar användningen av så kallat jungfrumaterial kraftigt, vilket är material som 

används för första gången. Att låta produkter, komponenter och material cirkulera längre tid 

skapas ett ökat värde för dessa, antingen genom att anpassa cyklerna för att likna varandra 

eller skapa längre cykler. Detta ställer krav på hållbarhet, produkterna måste bestå av 

komponenter som klarar av att återanvändas och inte förlorar sitt värde efter en användning 

(McKinsey, 2013). 

Green Alliance (2014) menar att stora besparingar kan ske med ett cirkulärt tänk. De pekar på 

att istället för att material och produkter blir till avfall och så småningom utvinns för energi 

inte är ekonomiskt försvarbart när de egentligen kan återanvändas eller delar av en produkt 

kan återanvändas. De menar att material- och produktvärdet måste tas på större allvar och på 

så sätt behålla detta värde längre med det cirkulära tänket. Ett välfungerande system skulle 

innebära att värdet av material och produkter behålls så pass bra att det i stort sätt går att 

återanvändas för samma funktion senare. 

2.4.1 Barriärer för implementering av cirkulär ekonomi 

Möjligheterna med CE är enorma om de politiska, teknologiska och ekonomiska barriärerna 

skulle övervinnas, menar Preston (2012). En internationell samarbetsvilja länder emellan är 

av största vikt då en stor del av handeln med avfall och resurser idag sker internationellt. Där 

behövs viljan att både tänka om gällande resurskedjan samt att använda hållbara material och 

funktioner redan i början av produkt- och utvecklingsstrategin. 

Bechtel, Bojko och Völkel (2013) har vid en stor undersökning även identifierat olika 

barriärer för framfarten av CE. De nämner att samarbetet mellan länder inte alltid bara är att 

ta förgivet utan det kan innebära svårigheter på grund utav lagar och regler. 

Barton (2007) nämner att företag som är i olika branscher eller har olika fokus har större 

incitament att samarbeta för att främja den CE:n, eftersom de inte är i direkt konkurrens. 

Företag kan dock genom att integrera CE komma att behöva justera sina verksamheter och det 

finns potentiellt höga kostnader samt tidskrävande förhandlingar när detta sker (Preston, 

2012). 

De potentiella kostnaderna, som uppkommer på kort sikt, kan vara investeringskostnader och 

de risker företaget tar. Som exempel nämner Preston (2012) maskinomställningar, flytt av 

fabriker, nya distributionsled och logistikrutiner samt omskolning av personal. Att ändra ett 

företags kärnverksamhet är en riskabel uppgift att göra menar Preston (2012) men det måste 
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ses långsiktigt i och med att det främjar tillväxt och minskar sårbarheten för 

resursprischocker. 

Teknologiska barriärer i form av utebliven innovation och processer för hur företag ska gå 

tillväga vid återvinning och produktdesign gör att företag håller sig undan och inte vågar gå 

hela vägen med CE (Bechtel et al., 2013). 

För att CE ska kunna implementeras måste det finnas tydliga och starka politiska styrmedel 

för att främja investeringar och framtida experiment. IVA (2015) skriver att i Sverige är den 

offentliga sektorn en stor del av samhället där de ansvarar för flertalet viktiga funktioner. 

Områden såsom miljöfrågor och ekonomifrågor är bara delar av vad de har möjlighet att 

påverka. Vid marknadsmisslyckanden eller ineffektivitet i resursanvändningen har de makten 

att införa styrmedel som syftar till att påverka marknaden till det bättre. 

Om CE ska få genomslag gäller det att incitament finns för att överkomma barriärerna, 

speciellt gällande framtagandet av nya modeller. Det kräver ett paradigmskifte gällande hur vi 

producerar saker. Hållbarhet och det så kallade ”closed-loop” tänket måste dominera vid 

utförandet av nya företagsmodeller menar Preston (2012).  

Utifrån Bechtel et al. (2013) och Preston (2012) har följande barriärer, som bland annat ovan 

nämnts, identifierats och brutits ned i punktform: 

• Ekonomiska – svårt för företagen att se den ekonomiska vinningen i dagsläget på 

grund utav utebliven affärsmodell för CE. Höga totalkostnader sett kortsiktigt skapar 

barriärer för implementeringen. 

• Teknologiska – förändrad design av tillgångar och produkter. Saknaden av innovativa 

produkter. Utebliven kunskap om teknik och process vid produktdesign. 

• Politiska – styrmedel saknas. Frågan måste tas upp för att visa vikten av ett cirkulärt 

tänk. 

• Juridiska – regelverk och lagar skapar barriärer för handel mellan länder. 

• Ändrat tankesätt – insikten om att dagens tankesätt inte är hållbart i längden och 

måste ändras till ett mer långsiktigt tänk. Företagen måste våga ta steget, där 

affärsmodeller och styrmedel är till hjälp. 

2.5 Ett cirkulärekonomiskt ramverk för produktdesign 

För att kunna implementera CE på produkt-nivå måste det designas utifrån ett ramverk och en 

tydlig definition av CE måste finnas. Modellerna och ramverken som finns idag anser van den 

Berg och Bakker (2015) sakna viktiga delar kring tidsaspekten och att de inte är fullt 
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applicerbara på produkt-nivå. Även en otydlighet kring begrepp som reuse, refurbish och 

remanufacture har lett till missförstådd och diskussioner kring vad de innebär. På grund av 

den otydligheten valde van den Berg och Bakker (2015) att ta fram ett ramverk “A product 

design framework for a circular economy” utifrån ett produktdesign perspektiv. De valde att 

genomföra en fallstudie på Phillips samt en litteraturstudie på området. Fem åtgärder 

identifierades vilka företag kan utgå ifrån för att implementera CE på produkt-nivå. 

 

Figur 3. Circular product design vision 

2.5.1 FutureProof 

För att CE ska fungera på långsikt måste de resurser som används återanvändas till 100 % 

utan försämrad kvalité och en verksamhet vilken helt använder sig av förnybar energi. Om 

inte dessa förhållanden uppnås måste det tas hänsyns till en tidsaspekt, vilket kan ske genom 

att minska behovet av nya produkter via mer robusta produkter och förlängd livslängd (van 

den Berg & Bakker, 2015).  

För att göra produkter Futureproof måste det främst tas hänsyn till två huvudaspekter, Last 

long och Use long. Produkter måste designas utifrån prestanda, pålitlighet och varaktighet i 

Last long, där fokus är att dess funktion ska få produkter att användas längre (Use long). För 

att produkter ska användas över en längre tid ses det till möjligheten att uppdatera, 

anpassningsförmåga och en tidlös design. Genom att designa modulära produkter kan de 

enkelt uppdateras genom att byta ut enskilda komponenter för att öka produktens prestanda, 
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men även anpassa efter nya användningsområden. Om produkten designas för att stå emot 

tidens tand och samtidigt enkelt kan uppdateras efter nya krav förlängs produkters livslängd 

(ibid, 2015). 

2.5.2 Disassembly 

För att förlänga livslängden eller återanvända material är demontering ofta det första steget, 

där syftet är att produkten ska kunna plockas isär med enkelhet. För att optimera produkten 

maximalt för demontering bör de vara en aspekt redan i designstadiet, där så mycket som 90 

% av framstegen genomförs. Produkter som demonteras utan åverkan vid underhåll och 

återanvändning bör prioriteras. För att underlätta demontering bör enskilda komponenter 

enkelt kunna bytas ut utan att plocka isär hela produkten. Att redan på designstadiet 

underlätta för service, återanvändning och återvinning är ett måste för att kunna implementera 

CE effektivt (ibid, 2015). 

2.5.3 Maintenance 

Om en produkt ska klara av en förlängd livslängd eller vara användbar för återanvändning 

måste den underhållas under dess tekniska livslängd. Underhållet består av rengöring, 

reparationer, uppgraderingar och prognoser kring dess livslängd. Tas det hänsyn till dessa 

aspekter i designfasen kan det prognostiseras kring produktens framtida prestanda och 

användning. Detta kan innebära en stor möjlighet för serviceinriktade verksamheter (ibid, 

2015). 

2.5.4 Remake 

Åtgärden Remake består av begreppen refurbishment, remanufacturing och reconditioning, 

samtliga syftar till att förlänga användandet av komponenter när produkten återvänder från 

kund. En viktig aspekt av Remake är produktens modularitet för att underlätta reparationer 

och uppgraderingar, produkter bör även ha gemensamma gränssnitt. Reverse logistics där 

produkter återvänder till tillverkaren från kund kan ha en påverkan av produktdesignen, där 

det till exempel tas hänsyn till möjligheten att stapla produkter enkelt vid transport (ibid, 

2015). 

2.5.5 Recycling 

Den sista åtgärden när det kommer till CE är återvinning, det är även den enda åtgärd som är 

ett måste för samtliga produkter. Åtgärden består av samla in det material som fortfarande har 

ett kvarstående värde i slutet av produktens livscykel. När det gäller billiga produkter är 

demontering ofta destruktivt, en åtgärd att motverka detta är att plocka isär produkten för 



 Teoretisk referensram  

12 

 

hand. På detta sätt kan ett högre ekonomiskt värde åstadkommas i det insamlade materialet. 

Återvinningsgraden bestäms främst i och med de materialval företagen gör, vilket dock kan 

förändras med tanke på återvinningsmöjligheter i framtiden. Kretskort utgör tack vare sin 

höga komplexitet och sitt höga värde för material ett specialfall, där hela kretskortet bör 

återvinnas från en produkt. Möjlighet att separera och återvinna material är viktiga delar vilka 

det bör tas hänsyn till i designstadiet av produkter (ibid, 2015).  
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3. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel presenteras metoden och det tillvägagångssätt vilket varit grunden för studiens 

genomförande. Val av forskningsdesign, teori, intervjumetod och respondenter samt 

analysmetod presenteras och diskuteras. 

3.1 Val av forskningsdesign 

En fallstudie har gjorts på företaget ABB Grid Automation Products som är en del av ABB 

Power Grids vilket är en division inom ABB-koncernen. Tidigt under vårterminen etablerades 

kontakt med ABB GA där ett möte bokades in för att diskutera ett eventuellt problem som 

kunde användas som grund för uppsatsen. Anledningen till att just detta företag blev kontaktat 

är att det är ett etablerat företag i närområdet där det även fanns en kontaktperson som 

medverkat i tidigare arbeten som respondent. 

Under det initiala mötet nämndes CE vilket väckte ett intresse hos ABB. De bad om mer 

information kring ämnet och ett förslag på hur studien skulle genomföras. Informationen samt 

undersökningsdesignen kommunicerades via mail och ett nästa möte bokades in där ABB 

presenterade närmare vad de var ute efter. Vid detta möte gavs förslag på personer vars 

position och kunskap ansågs relevant för att genomföra undersökningen. 

I och med att undersökningen har utförts på ett och samma företag ansågs en fallstudie vara 

den mest lämpliga metoden. Stake (1995) menar att en fallstudies resultat inte ämnar att 

förklara världen utan endast det undersökta fallet, i denna undersökning är detta fall ABB 

GA. Därmed är undersökningens resultat begränsat i dess generaliserbarhet dock kan 

resultatet användas i ett större sammanhang för att förklara CE. 

För detta arbete har ett kvalitativt angreppssätt tillämpats i form utav semistrukturerade 

intervjuer och insamling av sekundärdata via rapporter från ABB:s egen hemsida. Ett 

kvalitativt angreppssätt är det mest dominerande angreppsättet vid en fallstudie, enligt 

Bryman och Bell (2013).  Varför semistrukturerade intervjuer valts som tillvägagångsätt vid 

insamling av empiriskt material är på grund av att frågorna dels är ledande men också öppna, 

vilket skapar en frihet hos respondenten att svara som denne känner bäst.  Bryman och Bell 

(2013) nämner att vid semistrukturerade intervjuer kan forskaren även på plats komma med 

följdfrågor beroende på svaret från respondenten. Forskaren behöver inte följa 

intervjuschemat fullt ut, utan dessa frågor kan frågas utan inbördes ordning. 
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När intervjuer är den dominerande insamlingsmetoden av data brukar forskaren komplettera 

med annan data för att få en djupare inblick inom ämnesområdet som undersöks (Turner, 

2010). 

3.2 Val av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen bygger på vetenskapliga artiklar och rapporter publicerade inom 

ämnet CE och relevanta områden som rör ämnen närliggande till CE. Dessa källor har hittats 

genom sökmotorerna Discovery och Google Scholar samt rapporter publicerade av 

organisationer. Sökord som har använts är: ”CSR”, ”Circular Economy”, ”Circular Economy 

Barriers”, “Corporate Sustainability” och “Cirkulär Ekonomi”. 

Genomgående i arbetet används begrepp på engelska, dessa har ej översatts för att behålla sin 

ursprungliga mening. Skulle begreppen översättas kan vår kunskap och subjektiva syn 

innebära att begreppens innebörd går förlorad. 

3.3 Val av respondenter för intervjuer 

För att besvara de frågeställningar som formulerats i det första kapitlet ansågs fyra intervjuer 

vara nödvändigt. Respondenterna valdes genom ett uppsökande urval eller ett så kallat 

snöbollsurval (Christensen et al., 2010). Detta innebär att en initial träff skedde med vår 

kontaktperson på ABB som sedan gav oss andra respondenter som ansågs kunna bidra till 

uppsatsen. För att få en bild av hur företaget arbetar idag intervjuades personer hos ABB som 

täcker hela produktens livscykel och kan därav nyttja uppsatsen med gedigen information. På 

så sätt stärks uppsatsens validitet genom att intervjuer skedde med kunniga personer som 

besitter den kompetens uppsatsen kräver (Christensen et al., 2010). 

Respondenterna var från Research and Development (RnD), inköp, After Sales och ABBs 

hållbarhetsavdelning. Att genomföra intervjuer med personer som är med från ritbordet ända 

fram tills dess att produktens tid för nyttjande tagit slut är intressant, det ger en inblick i 

huruvida CE kan implementeras idag och hur det skulle kunna genomföras med nya 

produkter. 

I tabellen nedan presenteras de respondenter vilka bidragit till denna undersökning.  
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Tabell 1. Respondentlista 

Respondent Position Affärsenhet Intervjulängd 

Lena-Lill Kimber Inköpschef ABB GA 80 min 

Stefan E Johansson Ansvarig After Sales ABB GA 90 min 

Ryan MacKenzie Produktarkitekt ABB GA 40 min 

Lena Westerholm Hållbarhetschef ABB AB 90 min 

3.4 Intervjumodell 

Grunden för intervjufrågorna var van den Berg och Bakkers (2015) “A product design 

framework for a circular economy” gällande cirkulär produktdesign som ska vara en del av 

implementeringen av CE. Ramverkets innebörd presenteras i sin helhet i teorikapitlet under 

avsnitt 2.5 För att intervjufrågorna skulle vara av relevans för uppsatsen har de utformats efter 

ramverket samt undersökningens frågeställningar. 

En första intervjuguide utformades och användes vid den initiala träffen med vår 

kontaktperson, frågorna var utformade för att få en helhetsbild av verksamheten. Den 

gemensamma intervjuguiden, utformades och användes som grund under respektive intervju 

därefter. Dessa frågor var mer specifika än tidigare. Utöver de frågor som presenterats i 

intervjuguiderna ställdes följdfrågor där det ansågs att en djupare förklaring var nödvändig. 

Se bilagorna för intervjufrågorna. 

Utöver den initiala intervjuguiden och den så kallade gemensamma intervjuguiden gjordes 

även en tredje för en intervju med ABBs hållbarhetschef. Frågorna i denna intervjuguide var 

utformade för att få en inblick i ABBs arbete inom hållbarhet och formade så att CE blev en 

del av samtalet. 

Intervjuerna spelades in med respondenternas medgivande. Detta för att motverka att viktig 

information glöms bort och att det ska vara enkelt att gå tillbaka för att lyssna på materialet 

fler gånger. Christensen et al. (2010) nämner att när en intervju spelas in kan undersökaren 

fokusera mer på vad respondenten har att säga och lyssna mer aktivt och inte störas av att 

behöva göra anteckningar. 
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Vid intervjuerna närvarande endast två stycken av de tre uppsatsförfattarna, bortsett från den 

initiala träffen med kontaktpersonen där alla tre närvarande. Alla närvarande vid första 

intervjun för att en klar bild av verksamheten skulle fås. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär i vilken utsträckning en undersöknings resultat går att replikera genom att 

utföras på ett identiskt eller likartat sätt (Christensen et al., 2010). Problemet med reliabilitet 

vid en kvalitativ undersökning är att den blir svårare att replikera beroende på att verkligheten 

är föränderlig och att den insamlade datan generaliseras men även att insamlingen påverkas 

av undersökaren själv beroende på hur denne är. Kön, ålder och personlighet är några av de 

egenskaper som spelar roll (Bryman & Bell, 2013; Christensen et al., 2010). 

Validitet innebär trovärdighet och generaliserbarhet. Begreppet definieras som i vilken 

utsträckning du mätt det du verkligen avsåg att mäta (Christensen et al., 2010). Validitet 

handlar vidare om att se om undersökningens resultat hänger ihop med vad som tänkts 

undersökas (Bryman & Bell, 2013). 

I och med att en kvalitativ studie är svår att replikera har tillvägagångssättet presenterats som 

visar både insamling av den teoretiska referensram samt vilka respondenter som intervjuats 

och dess befattning. För att stärka reliabiliteten vidare har intervjufrågorna operationaliserat 

för att på så sätt visa hur de relaterar till undersökningens frågeställning. För att få ut den 

information som anses vara trovärdig har intervjuer skett med personer med lämplig kunskap 

inom företaget och dess produkter som kan knytas till området CE.  

3.6 Analysmodell 

Fallstudien på ABB GA Products ämnar undersöka hur de i dagsläget arbetar kring frågor 

med återanvändning och återvinning av produkter samt material. Den modell som valts för att 

analysera den insamlade empirin är van den Berg och Bakkers (2015) “A product design 

framework for a circular economy”. Intervjufrågorna är utformade efter de fem åtgärder som 

presenteras i ramverket för att få en bild av hur ABB GA Products arbetar idag och hur de bör 

förändra sitt arbete för att göra det på ett mer cirkulärekonomiskt vis. Samtliga av de fem 

åtgärder som återfinns i modellen innehåller ett flertal begrepp som har tagits hänsyn till vid 

skapandet av den använda intervjuguiden, detta för att enkelt kunna återkoppla till 

analysmodellen. Som komplement till ramverket kommer även de barriärer som presenterats i 

den teoretiska referensramen att användas vid analys av insamlad empiri. I uppsatsen ligger 

fokus endast på tre av de fem barriärer som presenterats i den teoretiska referensramen. Dessa 
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tre som består av den ekonomiska, teknologiska och ändrat tankesätt har ansetts vara de som 

kan undersökas och analyseras mer djupgående. De juridiska- och politiska barriärerna har 

ansetts svåra att besvara genom undersökningen och har därmed utelämnats. Målsättningen är 

att undersöka och förklara insamlad empiri med den teoretiska referensramen. Ramverkets 

omfattning förväntas kunna besvara uppsatsens frågeställningar. Figur 4 visar hur 

undersökningens frågeställningar ska besvaras. 

 

Figur 4. Analysmodell 

3.7 Operationalisering 

Detta stycke och dess frågor avser bilaga 1. En initial träff bokades med ABB GA:s 

inköpschef för att skapa en bild av verksamheten samt dess förhållande till brist av material 

och komponenter. Den första frågan var ämnad till att undersöka huruvida ABB GA i 

dagsläget upplever en brist på inköpssidan som eventuellt kan påverka produktionen. Fråga 1 

grundas i antagandet kring resursbrist på grund av ökad resursanvändning i kombination med 
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jordens begränsade resurser (Krausmann et al., 2009). IVA (2015) beskrev sin rapport hur 

prisfluktuationer påverkat råvarumarknaden under perioden 1990-2014, för att undersöka om 

detta har påverkat ABB GA formulerades fråga 2. Både fråga 1 och 2 ämnar undersöka 

huruvida det finns ett behov av CE i och med en eventuell resursbrist. Fråga 3 ämnade att 

undersöka hur de arbetar för att motverka den tidigare nämnda resursbristen, vad gör de idag 

för att undvika att hamna i en situation där resursbristen gör en allt för stor påverkan av 

verksamheten.  Syftet med fråga 4 var att se om det fanns ett samarbete mellan inköp och de 

avdelningar som ansvarar för produktutveckling, om valet av material och komponenter 

diskuteras utifrån en resursbrists perspektiv. Där material och komponenter som är 

begränsande i sitt utbud undviks genom diskussioner avdelningar sinsemellan. Fråga 5 var 

tänkt att undersöka om det redan fanns ett tänk kring CE om än inte definierat som CE, där 

det redan i dagsläget finns ett samarbete kring återvinning av förbrukat material. För att 

minska miljöpåverkan ämnar CE att minska svinn och återanvända förbrukade produkter till 

så stor del som möjligt (Chuang, 2010), därav ställdes fråga 8 för att se vad ABB GA gör med 

produkter efter dess tekniska livslängd, används delar av material eller komponenter? 

För respondenterna med insikt i arbetet med produktdesign skapades en gemensam 

intervjuguide (se bilaga 2) för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar samt ge underlag 

till analysmodellen. Fråga 1 och 2 ämnar undersöka respondenternas eventuella förkunskap 

kring CE, samtidigt som det visar om det finns en gemensam definition av begreppet inom 

ABB GA. Att en sådan existerar är en förutsättning för att implementera CE i en organisation, 

utifrån de svar som erhålls kan eventuella barriärer identifieras. Fråga 3 till 7 är formulerade 

utifrån van den Berg och Bakkers (2015) ramverk “A product design framework for a circular 

economy”, detta för att enkelt kunna analysera empirin i den framtagna analysmodellen.  

Intervjun med ABB AB:s hållbarhetschef (se bilaga 3) syftade till att ge en bild av hur ABB 

som helhet arbetar med hållbarhet för att kunna se vad som påverkar ABB GA:s möjligheter 

att implementera CE. För att kunna se möjligheterna men även svårigheterna med att 

applicera CE på ABB GA måste det även finnas ett helhetsperspektiv i och med den 

komplicerade företagsstruktur vilket de verkar inom. Fråga 1 och 2 syftar att ge en allmän 

bild om hållbarhetsarbetet i dagsläget för att se vad som görs idag och vilket utrymme det 

finns till förbättring. För att kunna arbeta utifrån CE krävs det att företagen tar ansvar för 

produkten även efter dess tekniska livslängd, detta är en förutsättning för hållbarhetsarbetet. 

Utifrån detta utformades fråga 3. En viktig del för att legitimera arbetet kring hållbarhet är 

dess påverkan av lönsamheten, utifrån det formades fråga 4. Fråga 5 knyter an till 

undersökningens syfte kring riktlinjer för produktutvecklingen. Fråga 6 ämnar undersöka om 
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begreppet är känt inom ABB som helhet, om inte hållbarhetschefen känner till uttrycket kan 

det inte förväntas att övrig personal inom företag gör det. Fråga 7 förutsätter att respondenten 

känner till begreppet CE.  
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4. Empiri 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av affärsenheten ABB Grid Automation Products 

samt en kort redogörelse av de produkter som enheten tillverkar. Därefter presenteras de 

empiriska data som samlats in vid intervjuer samt övrig informationsinsamling som varit 

nödvändig för studien. 

4.1 ABB Grid Automation Products 

ABB GA Products bildar tillsammans med ABB GA Systems affärsenheten ABB Grid 

Automation, vilket är en del av divisionen Power Grids. Power Grids är världens ledande 

leverantör av kraft- och automationsprodukter, -system och servicelösningar för hela 

värdekedjan från kraftgenerering till kraftöverföring och distribution av elkraft (ABB, 2016). 

De har ca 40 000 anställda varav 200 arbetar hos ABB GA Products på Finnslätten 

(industriområde) i Västerås. Enheten i Västerås har ett globalt fokus där tillverkning av IEDs 

(Intelligent Electronic Device) sker, vilka används i kraftautomationsprojekt. Utöver enheten i 

Västerås finns det kontor i Indien, Brasilien och Kina där de arbetar lokalt med försäljning 

och service. En IED kontrollerar bland annat flöden från kraftgenerering till distribution av 

elkraft. Produkterna som ABB GA Products levererar förväntas ha en levnadslängd på cirka 

25 år och fungera felfritt, detta innebär att de kan vara passiva i 10 år men reagera direkt vid 

eventuella förändringar i flödet. Av de IEDs som tillverkas levereras 70-80% internt till ABB 

GA Systems vilka säljer hela kraftautomationsprojekt. Resterande kunder är även de företag 

som säljer helhetslösningar inom kraft och automation. Majoriteten av de som köper dessa 

projekt är länder som bygger infrastruktur, vilket innebär att om produkten som ABB GA 

Products levererar skulle fela kan i värsta fall hela städer bli utan el. 

4.1.1 Från ritbord till kund 

Från det att en IED utvecklas fram till den punkt då kunden använt produkten färdigt passerar 

den många steg. Produktägarna Product Management (PM) är den avdelning som har hand 

om det första steget, de ser behovet av nya produkter och bestämmer vilka specifikationer de 

ska inneha. När produktens funktioner specificerats ger PM RnD uppdraget att utveckla 

produkten. En produkt utvecklas av RnD i ungefär fem år, därefter är deras uppgift att testa 

nya komponenter till produkterna när de ursprungliga eller befintliga inte längre finns 

tillgängliga från leverantörer. När produkterna är klara att användas tillverkas de och 
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levereras till kund. Efter att produkten lämnat ABB GA har endast After Sales kontakt med 

produkten. De tar hand om garantifrågor, underhåll samt renovering av en del produkter. 

4.2 Lena-Lill Kimber, inköpschef för ABB GA Products 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun som genomfördes den 13 april 2016 med 

Lena-Lill Kimber. 

ABB GA Products tillverkar, vilket tidigare nämnts, IEDs som kunden brukar i ca 25 år. De 

installeras på platser där stora temperaturvariationer under året finns samt där luftföroreningar 

får en negativ inverkan på produktens livslängd. I dagsläget är produkterna ej förslutna vilket 

innebär att allt från djurliv till den förorenade luften kan komma att påverka produkten 

negativt. Att försluta produkten är något som företaget utreder men de har inte lyckats lösa 

kylningen av produkten på ett tillfredsställande sätt. Det finns inget kylningssystem som 

fungerar under tillräckligt lång tid eller har den tillförlitlighet som krävs. Att hitta leverantörer 

för att producera komponenter med tillräckligt hög kvalitet samtidigt som volymerna är 

relativt låga är något som Kimber nämner kan vara komplicerat. Tillverkare av intelligenta- 

system och komponenter förnyar sina produkter i snabbare cykler än ABB GA. Att utveckla 

en IED tar ungefär fem år och redan inom åtta kan komponenttillverkaren bytt ut sina 

produkter, vilket innebär att ABB GA endast kan tillverka nya produkter med 

ursprungsritningen i tre. Detta medför att RnD ständigt arbetar med att finna nya 

komponenter när de gamla inte går att beställa längre, eftersom att ABB GA utvecklar sina 

produkter under lång tid ser de gärna att de går att hitta substitut och på så sätt förlänga 

produktens tid på marknaden. Att gå från avancerad hårdvara till ett mer mjukvarubaserat 

tänk är något som Kimber menar kan vara aktuellt, vilket skulle kunna innebära att den 

hårdvara som används i produkten liknar den som återfinns i konsumentvaror vilket skulle 

kunna medföra att de problem som uppstår vid sökandet av leverantörer försvinner. 

Vad som återvinns idag är Kimber osäker på, hon nämner att After Sales tar tillbaks en del 

produkter som renoveras och sedan säljs med ny garanti. Kimber påpekar även att 

produkterna används under lång tid och i påfrestande miljöer, något som betyder att 

återanvändning av komponenter eller återvinning av material kan vara svårt. De material som 

används idag kan vara inaktuella om 20 år, ovissheten kan göra det problematiskt att motivera 

återvinning. ABB GA ser dock ingen brist av det material som används idag, detta kan enligt 

Kimber bero på att ABBs Corporate Research Center tagit fram restriktionslistorna RoHS och 

REACH vilka innefattar material vilka är otillåtna att använda i produkten. Ämnen som 
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återfinns på dessa listor kan exempelvis vara miljöfarliga eller finnas med på grund av etiska 

skäl, så kallade konfliktmineraler. 

De produkter som tillverkas hos ABB GA är vad Kimber säger “färdiga” produkter, att 

påverka vilka material som används är försent och är något som sker i utvecklingen av 

produkterna. Där har Kimber ett begränsat inflytande utan det är främst en teknisk fråga. 

4.2.1 ABBs riktlinjer för leverantörer 

På ABB:s hemsida finns riktlinjer för deras leverantörer kring förbjudna och begränsade 

ämnen. Där återfinns “Guide for Suppliers to the ABB List of Prohibited and Restricted 

Substances” vars syfte är att ge ABBs leverantörer insikt kring internationella 

restriktionslistor, dessa listor är EUs Registration, Evaluation, Authorization and Restriction 

of Chemicals (REACH) samt Restriction of the use of certain Hazardous Substances in 

electrical and electronic equipment (RoHS), vilka ABB kräver att deras leverantörer följer 

(ABB, 2013).  

Riktlinjerna har sammanställts för att möta kraven från ovan nämnda restriktionslistor, för att 

garantera beskyddandet av både människors men även naturens hälsa. Ämnen som tas upp i 

riktlinjerna är sådana som bedöms troliga att användas i ABB:s produkter. Samtliga av ABB:s 

leverantörer är skyldiga att presentera information kring produkter, delar och material om de 

innehåller ett ämne som ingår i ABB:s riktlinjer. ABB klassificerar ämnen utifrån Prohibited 

“P” och Restricted “R”. Med Prohibited menas att ämnet är förbjudet att använda i vissa eller 

samtliga produkter. Ett ämne klassat som Restricted måste alltid uppges, om mängden 

överstiger den angivna gränsen måste även detta uppges. Beroende på hur ämnet används i 

olika produkter kan ett ämne klassas som “P” för en produkt men som “R” för en annan 

(ABB, 2013). 

4.3 Stefan E Johansson, Manager After Sales 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun som genomfördes den 29 april 2016 med 

Stefan E Johansson. 

After Sales är den avdelning som hanterar ABB GAs produkter efter att de levererats till 

kund. Det är dem som upprätthåller kontakten kring reparationer, service och byten av 

produkter. Kunderna binder upp sig genom kontrakt under längre perioder gällande service, 

där en plan sätts upp med kunden kring vad som ska genomföras under en viss tidsperiod. De 

produkter som är ute hos kunderna idag kom ut för 10 år sedan och ABB GA undersöker 

möjligheter att byta ut dessa mot den nya generationens produkter (next gen). Vid 
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framtagandet av next gen tittar de på hur de kan underlätta underhåll och lättare kunna 

återvinna material och komponenter, något Johansson tror ligger mer i tiden.  

Det som redan kan ses i den nuvarande produkten 670 och dess föregångare 650, vilka har 

väldigt stora likheter, är att på vissa designer som utgångskort och ingångskort har stora delar 

behållits av kretslösningen för att på ett effektivt sätt kunna uppgradera en gammal produkt. I 

och med att produkterna är pinkompatibla går det enkelt att byta ut gamla kort mot de nya 

varianterna. Det som behöver förnyas är programvaran, där det skett stor utveckling under de 

senaste åren. Även om den uppdaterade programvaran gör produkten bättre än tidigare saknar 

den en hel del finesser jämfört med att byta ut den mot en helt ny produkt. 

Refurbishment är något som ABB GA har tittat mycket på för att kunna erbjuda kunderna bra 

lösningar för att kunna förlänga produkternas livscykel. Trots det finns det ett antal 

komponenter som har en ändlig livslängd och måste därför bytas ut efter ett visst antal 

användningstimmar. För att kunna förenkla arbetet med refurbishment har de undersökt 

möjligheten att i framtiden kunna genomföra byten ”on the fly”, där väsentliga komponenter 

enkelt ska kunna bytas ut på plats. De flesta komponenter som används är designade för att ha 

en så lång livslängd som möjligt, detta är dock inte möjligt med samtliga 

komponenter.  Mycket av det som sitter på korten är i dagsläget återvinningsbart som till 

exempel guld, silver och andra metaller men även en del plast. Om det genomförs en 

refurbishment byts ett antal komponenter ut och de återanvänder hela mönsterkortet, därmed 

förlängs livslängden med ett antal år. På detta sätt går behovet av nya mönsterkort ner vilket 

sparar mycket resurser genom att istället enbart byta ut ett tiotal komponenter. De gamla 

korten genomgår sedan samma test och verifiering som om de vore nyproducerade för att 

säkerställa kvalitén, utöver denna kvalitetssäkring görs även en ny prognos för kortets 

livslängd. Tanken med refurbishment är att innan produkten blir obrukbar plocka ut de 

matningskort som anses vara slut och skicka dessa till ABB GA som byter ut de komponenter 

som behövs och sedan skickar tillbaka dem. 

Många kunder är nöjda med den funktionalitet som produkterna erbjuder i dagsläget och vill 

att de ska kunna leva så länge som möjligt. Att After Sales kan erbjuda en förlängd livslängd 

med upp till 10 år är uppskattat eftersom att det ger kunderna möjligheten att köpa sig tid 

innan det måste genomföra större byten, vilket är båda tids- och kostnadskrävande. Många 

kunder har till exempel valt att uppgradera den äldre produkten 650 till den nya 670, där ABB 

GA tagit fram ett program som gör det möjligt att byta ut hela “burken” som Johansson kallar 

det mot en ny burk utan en allt för stor störning.  
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ABB GA kan i dagsläget inte fjärrstyrt se vilka kort som behöver bytas ut eller är trasiga utan 

arbetar istället efter en livscykel där de kan se att produkten har brukats ett antal år. Där de 

har olika åtgärder beroende på hur länge produkten varit i bruk, genom att arbeta 

förebyggande på detta sätt kan de undvika större problem. 

Produkterna designas med modularitet i åtanke och är väldigt flexibla, de är enkla att 

uppgradera och anpassa efter nya funktioner. Det går tack vare produkternas flexibilitet att 

genom några få justeringar byta dess funktion från till exempel en transformatorslinje till en 

generatorslinje. Något som Johansson gärna såg att det arbetades mer kring var att förenkla 

utbyte av korten, där det enkelt ska vara möjligt kan ta ut korten utan för mycket skruvande 

och nedmontering. Ett sätt som ABB GA arbetar med att förbättra arbetet med produkter efter 

dess livslängd är de gate:er som används vid framtagande av nya produkter och projekt. Det 

arbetas utifrån fem gate:er där gate 0 är det första steget i designen, sedan fortsätter det fram 

till gate 5 vilket är en tillverkad produkt. Det är PM som har huvudansvaret för produkterna 

och sedan tillkommer andra avdelningar i de olika stadierna. Johansson sa att han oftast blev 

involverade någonstans mellan gate 2 och 3, där han ger sin syn på hur de nya produkter bör 

designas för att underlätta ur After Sales perspektiv som bland annat handlar om 

återanvändning, utbyten och service.  

När det gäller leasing till kund där ABB GA fortfarande äger produkten tror inte Johansson är 

aktuellt för denna typ av produkt, då det rör sig om en mindre del av väldigt stora projekt. 

Han såg det som en möjlighet för andra typer produkter som till exempel tåg, vilket han sedan 

tidigare har erfarenhet av från ABB. 

Utöver det tror Johansson att branschen skulle må bra av att försöka efterlikna 

konsumentelektronik i viss mån, inte fullt ut med appar men möjligheter att till exempel 

kunna följa kraftstationer i realtid för att kunna se vad som behöver uppdateras, servas och 

bytas ut, likt det system som finns i moderna bilar. Det har enligt Johansson redan testats där 

personal på kraftstationer genom surfplattor kunnat följa verksamheten, något som han tror 

kan komma att utvecklas än mer framöver. Han anser dock att det är en konservativ bransch 

där kunderna måste övertygas om de fördelar något sådant skulle innebär. Det har hänt på 

möten med kunder inför köp av nya produkter att kunden vill ha en viss funktionalitet och 

ABB GA har kunnat erbjuda den funktionaliteten och mycket mer i samma produkt, men där 

kunden haft svårt att se värdet av den ytterligare funktionaliteten, trots att det rör sig om 

samma produkt. 
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4.4 Ryan MacKenzie, Produktarkitekt Research and Development 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun som genomfördes den 9 maj 2016 med Ryan 

MacKenzie. 

RnD jobbar som tidigare nämnts på uppdrag av PM (produktägarna). De ser till att de 

funktioner som ska finnas i produkten utvecklas och fungerar. Ryan MacKenzie är ansvarig 

för de lådor som elektroniken sedan ska sitta i. Eftersom att lådorna levereras till länder med 

hög värme samt andra yttre faktorer som har en påverkan på produkternas livslängd och 

funktion ingår tester av elektromagnetisk kompabilitet, elektromagnetiska störningar samt 

värmeavledning. För att produkterna ska stå emot yttre faktorer bättre undersöker nu RnD 

möjligheten till förslutna produkter. I dagsläget är lådorna tillverkade i plåt vilket MacKenzie 

menar inte är hållbart om produkten ska vara tät, lådorna blir för varma och de ser nu till 

material som leder värme bättre. Aluminium är ett material som troligtvis kommer att 

användas till nya produkter, det är även ett material som går att återanvända ett flertal gånger. 

Att möjligheter till återvinning samt återanvändning kan göras med de material som används 

menar MacKenzie inte är något krav utan ses snarare som en inrådan. Utöver uppmaningar att 

använda material med potential till återanvändning följer RnD-teamen restriktionslistorna 

RoHS och REACH. Vid val av material till produkterna kan det uppstå en del komplikationer 

menar MacKenzie. Ett material som är lättillgängligt i Asien kan vara svårt att få tag på i 

andra delar av världen, vilket påverkar valet då ABB är ett globalt företag med produktion på 

ett flertal kontinenter. 

Tillsammans med MacKenzie utvecklar elektronikingenjörer de lådor som hör till nya 

produkter. MacKenzie förklarar att befintliga produkter till stor del består av mjukvara, 

uppemot 90 %, och att bara en liten del har varit elektronik samt mekanik. I nya produkter 

som utvecklas ska elektronik samt mekanik bli en central del i produktdesignen. Detta beror 

bland annat på att ABB GA idag har två standardstorlekar på de kretskort som används i 

produkterna, MacKenzie vill istället se en uniform storlek på kretskorten. En uniform storlek 

skulle enligt MacKenzie underlätta arbetet med produkterna i alla led, ända från tillverkning 

av lådorna till den punkt produkten plockas isär för återvinning. Detta skulle innebära bättre 

förutsättningar för att uppgradera och anpassa produkterna. 

I dagsläget tillverkas lådorna i tre olika storlekar och på grund av de olika storlekarna av 

kretskort finns ett flertal olika konstellationer av inredning till dessa. Designen på lådorna är 

även det något RnD vill ändra på, med ett gemensamt gränssnitt kan tillverkningskostnaderna 
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för lådorna hållas nere. Tanken är att den gemensamma storleken på kretskort och lådor ska 

förbättra modulariteten avsevärt där alla produkter utgår från samma grundkonstruktion.   

Som ett led i att underlätta arbetet för underhåll utreder RnD möjligheter att separera 

komponenter som slits ut fort från kretskort med andra komponenter och istället tillverka 

enskilda kort med just de komponenter som har kortare livslängd. En positiv bieffekt av en 

sådan åtgärd är att servicetekniker undviker byte av fullt fungerande komponenter. När nya 

produkter och lösningar designas tar MacKenzie hjälp av bland annat servicepersonal, kunder 

och inköp för att få ett helhetsperspektiv, dock föredrar avdelningar olika saker där för- och 

nackdelar måste vägas mot varandra. 

Det bör vara möjligt att se produktens flöden i realtid men det är inget som ABB GA erbjuder 

i dagsläget. Kunden håller gärna sin status på produkterna internt och hör av sig när problem 

uppstår. ABB GA har ett testcenter i Västerås där det är möjligt att testa samtliga produkter 

som finns ute hos kund, där alla olika konfigurationer kan testas för att se vad som gått fel. 

Enligt MacKenzie är branschen de verkar i konservativ och har svårt att se fördelarna med en 

ökad funktionalitet, de efterfrågar i första hand en driftsäker produkt. Som exempel ger han 

ett strömavbrott under ett stort sportarrangemang vilket hade lett till stor irritation hos 

kundernas kunder. 

4.5 Lena Westerholm, Hållbarhetschef ABB AB 

I detta avsnitt är all data insamlad från intervjun som genomfördes den 31 maj 2016 med 

Lena Westerholm. 

Som hållbarhetschef för ABB AB (ABB) har Westerholm ansvar för de affärsenheter, där 

bland annat ABB GA ingår, vilka verkar i Sverige och deras hållbarhetsarbete.  I 

arbetsuppgifterna ingår att se över både miljö- och sociala frågor som berör ABB:s 

verksamhet, både i Sverige men även när dess anställda reser utomlands i tjänst.  Westerholm 

har lång erfarenhet av hållbarhet där hon har arbetat med sådana frågor inom ABB sedan år 

2000.  

ABB har enligt Westerholm arbetat aktivt med hållbarhet sedan 1992 i och med FN-

konferensen om miljö och utveckling. Över åren har dock arbetet kring hållbarhet förändras 

och olika områden har prioriterats. Hållbarhet är en del av affärsidén och affärsmodellen i 

ABB där de vill att hållbarhet och säkerhet ska genomsyra hela verksamheten. I nuläget utgör 

frågor kring arbetsmiljö ungefär 70 % av arbetet kring hållbarhet vilket är något många 

kunder ställer krav kring. Westerholm nämner exempel där kunder specifikt efterfrågat 
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statistik kring de anställdas sjukfrånvaro för att försäkra sig om att ABB håller en hög 

standard. 

Miljöarbetet har förändrats med åren där fokus tidigare låg främst på produkter men har 

alltmer handlat om de kemikalier som används, där ABB följer restriktionslistorna REACH 

och RoHS. Att minska användandet av miljöfarliga kemikalier är en viktig del av ABB:s 

hållbarhetsstrategi, det innebär både en besparing av miljön men samtidigt utmynnar det i 

minskade kostnader. Westerholm liknade det vid ett isberg där kostnaden för att köpa in 

kemikalier endast utgör en liten del av de totala kostnaderna. Hon nämner att det är hantering, 

utbildning av personal, administration och i vissa fall särskilda transporter som utgör dolda 

kostnader. Därmed kan ett minskat användande av dessa kemikalier innebära stora 

besparingar. Ett annat skifte som skett är att ABB tidigare listade vilka ämnen produkterna 

inte innehåller men att de efter nya krav från kunder istället visar vilka ämnen produkten 

faktiskt innehåller, Westerholm anser att kunderna har blivit mer medvetna kring dessa 

frågor. 

Det finns idag inget tydligt samarbete mellan affärsenheterna utan de har fram tills idag 

arbetat självständigt med hållbarhet. Westerholm känner inte till något samarbete mellan 

företag på Finnslätten, dock kan det vara så att det finns ett samarbete men att det inte rör 

hållbarhet. Men att det skulle vara en möjlighet att titta närmare på ett samarbete kring bland 

annat återvinning mellan affärsenheterna. ABB:s komplicerade företagsstruktur kan innebära 

svårigheter i ett sådant samarbete. 

Westerholm ser en tydlig koppling mellan hållbarhet och lönsamhet, där det inte finns någon 

motsägelse mellan de två.  Exempel ges på hur bättre planerade inköp kan ge stora 

besparingar där resurseffektiviteten tas med i planeringen av användandet. Tidigare köptes 

stora mängder koppar in där säkerhetsmarginalen var för hög vilket ledde till att det stod 

oanvänt i långa perioder med ett högt värde. 

Något Westerholm saknar är enkla kalkyler som kan påvisa den ekonomiska vinningen av 

investeringar inom hållbarhet. Hon ger exempel på att många har svårt att se mervärdet av 

åtgärder kring hållbarhet där det i många fall måste beräknas över längre perioder för att 

kunna se den ekonomiska vinningen. Att en investering kring hållbarhet kortsiktigt är en stor 

kostnad men som sett över en längre tid återbetalar sig, Westerholm premierar ett mer 

långsiktigt tänk kring hållbara investeringar. 

Vid produktutveckling har ABB generella hållbarhetsriktlinjer där det inte finns specifika 

riktlinjer eller ramverk, men att gate-modellen ställer krav kring hållbarhet i de olika faserna. 
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Att ha för specifika och strikta ramverk kan enligt Westerholm bli kontraproduktivt där de 

anställda känner att dess frihet begränsas. 

En applikation ABB arbetar med är möjligheten att i framtiden kunna diagnostisera och 

prognostisera produkter online för att arbeta proaktivt med service och reparationer. Där det 

på ett tidigt stadie blir möjligt att identifiera eventuella problem eller defekter för att sedan 

snabbt kunna åtgärda dessa. Vilket Westerholm menar innebär besparingar i både tid och 

resurser. 

Westerholm hänvisar till de så kallade megatrender som ABB identifierat på koncernnivå, där 

CE är en av dessa inom trenden Green Economy. Delar av ABB:s arbete kan redan idag 

benämnas som cirkulärt även fast de inte har fått den etiketten. Gällande begreppet CE anser 

Westerholm att det är gamla begrepp och teorier som fått nytt liv där hon hänvisar till 

nationalekonomen Klas Eklunds tal under Almedadalsveckan 2014. Dock är hon positiv till 

själva idén att energi- och resurseffektiviteten uppmärksammas och om folk vill benämna det 

som CE så får det vara så.  Hon menar att om detta är vad som krävs för att företag ska våga 

ta det sista steget för att verkligen implementera hållbarhet fullt ut så är det endast positivt. 

Hon menar vidare att företag överlag måste bli bättre på att arbeta hållbart och måste se de 

positiva effekterna de för med sig, inte att de endast väljer att följa den senaste trenden inom 

hållbarhet. Att förändra tankesätt är något som Westerholm anser vara av stor vikt för att 

företag verkligen ska anamma ett hållbart tänk där det blir en självklar del av verksamheten. 

En positiv trend som Westerholm sett är det intresse kring hållbarhet bland nyexaminerade 

ingenjörer, detta tror hon kommer vara en viktig del i framtidens hållbarhetsarbete. 

Westerholm menar att det finns ett tänk kring hållbarhet på de flesta ingenjörsutbildningarna 

vilket hon tror kommer förenkla framtidens arbete kring just hållbarhet. 

Westerholm anser att det finns en bra kultur kring hållbarhet inom ABB AB, som är den 

svenska delen, där vd:n Johan Söderström verkligen brinner för hållbarhet vilket har 

underlättat Westerholms arbete hon känner att det finns stöd för sitt arbete på högsta nivå. Ett 

annat exempel är ledningsmötena där hållbarhet är det första ämnet på agenda där det ofta 

utmynnar i långa diskussioner kring vad som kan göras, vilket Westerholm menar tyder på att 

hållbarhet att är av största vikt inom ABB. 

Westerholm är noga med att påpeka att ABB har mycket kvar att göra när det gäller 

hållbarhet och att de inte på något sätt ska vara nöjda, att som företag vara nöjda och anse att 

de i dagsläget gör tillräckligt anser Westerholm vara en indikation på att de i själva verket inte 



 Empiri  

29 

 

gör det. ABB arbetar mycket med hållbarhet och det är ett huvudfokus för koncernen men 

samtidigt kan de aldrig nöja sig och måste eftersträva att alltid göra mer och bättre.
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5. Analys 

Under detta kapitel kommer de empiriska data som samlats in att analyseras och diskuteras 

med hjälp av de modeller och teorier som presenterats i kapitlet teoretisk referensram. 

Analysens första del utgår från figur 3 som presenteras i avsnitt 2.5 samt den senare delen av 

analysen utgår från de teorier som presenteras under avsnitt 2.4.1. 

5.1 Futureproof 

ABB GA arbetar med produkter som redan har en lång livslängd och därmed är tänkta att 

användas och hålla länge, det vill säga use long och last long. Det rör sig om produkter som 

ska ha en livslängd på 25 år om de sköts på rätt sätt och om de byten som ABB GA 

rekommenderar görs. Därmed arbetar de redan utifrån idén att produkten ska vara hållbar och 

kunna användas under lång tid, även om det inte är på grund av CE eller av andra 

miljömässiga skäl. Eftersom det rör sig om produkter med en lång livslängd är inte den 

ekonomiska vinningen av CE lika stor som vid produkter med en medellång livslängd, i vilka 

Preston (2015) menar att den största potentialen för CE finns. Med detta sagt betyder det inte 

att CE är oanvändbart för ABB GA det fortfarande finns möjlighet att förbättra bland annat 

återanvändning och återvinning. Att ABB GA ämnar använda komponenter med en så lång 

livslängd som möjligt är en åtgärd vilken ska underlätta för kunden och minimera behovet av 

byten, samtidigt som det är i linje med det som van den Berg och Bakker (2015) anser vara en 

viktig del i en cirkulär produktdesign.  

Att ABB GA har arbetat, eventuellt omedvetet, utifrån vad som anses vara en cirkulär åtgärd 

har skett på ett organiskt vis där verksamhetens bästa har hafts i åtanke och inte miljön, även 

om det kan vara en aspekt. Men för att företag verkligen ska implementera hållbarhet och CE 

fullt ut måste det finnas ekonomiska incitament, något som företagen själva kanske upptäcker 

bäst. Där det blir en tillgång för företaget att återanvända och återvinna i form av lägre 

kostnader för material och produktion. 

En viktig del för att uppnå en så lång livslängd som möjligt är att involvera ett tänk kring CE 

tidigt i produktdesignen, att redan där tänka kring åtgärder och tekniska lösningar som 

möjliggör det som nämnts ovan. Även om det inte finns riktlinjer kring CE i dagsläget inom 

ABB GA så finns det en grund för att implementera detta i det Gate-system som finns vid 

framtagningen av nya produkter. Enligt Westerholm finns det istället krav kring hållbarhet 

som måste uppnås vart eftersom produkten går genom Gate-systemet. Att personer från både 

RnD, PM och After Sales samarbetar i de olika stadierna möjliggör att produkterna optimeras 
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för att kunna återanvändas. Detta främst genom att After Sales tidigt är med och deltar i dessa 

projekt, därigenom finns det ett perspektiv efter det att produkten levererats till kund.  

Kimber och MacKenzie ser båda möjligheter i att i framtiden arbeta med förslutna boxar för 

att förlänga produkternas livslängd i tuffa miljöer, detta skulle även öka möjligheterna till 

återanvändning samt återvinning av de material som använts. I det stora hela skulle det bidra 

till att ge ett högre värde. 

Modularitet är en central del av van den Berg och Bakkers (2015) ramverk, vilket är något 

som ABB GA arbetar med i stor utsträckning. Deras produkter har möjligheten att 

uppgraderas och anpassas efter de krav som ställs, dels tekniska krav men även krav från 

kunder. Som exempel kan den äldre modellen IED 650 tas, vilken har möjligheten att 

uppgraderas genom att byta ut ett antal kretskort samt uppgradera programvaran för att uppnå 

högre funktionalitet. Tanken med att skapa kretskort med en uniform storlek skulle ytterligare 

förenkla uppgradering av framtida produkterna. Fler exempel på möjligheten att anpassa 

produkten och främst IED 670 är dess förmåga att genom ett antal justeringar gå från att 

verka i en transformatorslinje till en generatorslinje. Att kunna genomföra byten och 

uppgraderingar utan att orsaka större störningar är enligt Johansson en viktig del för att 

motivera kunden att genomföra processen. Här är det viktigt som MacKenzie påpekar att RnD 

tar hänsyn till serviceavdelningen som genomför detta arbete i praktiken för att möjliggöra 

enkla byten och uppgraderingar. 

Både Kimber och Johansson ansåg att den största möjligheten för framtida produkter ligger i 

mjukvaran, där kretskorten (hårdvaran) är begränsade i dess utvecklingsmöjligheter samtidigt 

som mjukvarans utvecklingsmöjligheter snarast får ses som obegränsade.  Med ökad 

möjlighet att förbättra mjukvaran samtidigt som hårdvaran kan förbli densamma finns det 

möjlighet att enkelt uppdatera produkter och dess funktion, vilket ger en förlängd livslängd. 

5.2 Disassembly & Maintenance 

Dessa två åtgärder slogs samman till en rubrik i analysen på grund av att de till stor del 

föreslår samma åtgärder och syftar till att uppnå samma sak. ABB GA har strävat efter att 

göra dess produkter modulära vilket i sin tur leder till produkterna enklare kan plockas isär 

för service och underhåll. Johansson anser dock att det finns utrymme till förbättring när det 

gäller att förenkla underhållsarbetet, bland annat att minska antalet steg som behöver 

genomföras för att komma åt kretskorten.  En annan möjlighet som MacKenzie såg var den 

uniforma storleken på kretskorten vilket han ansåg skulle förenkla servicearbetet. Det finns 
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alltså redan projekt och idéer som är tänkta att förbättra möjligheterna för demontering och 

service. 

Att separera de komponenter som ABB GA vet har en kort livslängd och är tvungna att bytas 

ut tidigare än resterande produkter är en åtgärd som minskar både driftstörningar men även 

förenklar underhållsarbetet. Ett förenklat underhållsarbete kan leda till att produkterna och 

dess material både förlänger dess livslängd samt även är i ett bättre skick för att kunna 

återanvändas och återvinnas. Detta bidrar även till skapa ett bättre flöde i produktionskedjan 

där det material som använts inte längre är skrot utan går att återanvända och återvinna. 

Vilket är ett steg i Flow Economy (Chaung, 2010) som ämnar förbättra resurseffektiviteten 

och därmed miljöpåverkan. 

Att kunna följa hur produkten presterar ute hos kunden i realtid är en åtgärd som van den 

Berg och Bakker (2015) menar kan underlätta för underhållet. Detta är inte aktuellt i 

dagsläget menar Johansson och MacKenzie men påpekar samtidigt att det inte är tekniken 

som sätter stopp anledningen är snarare att varken ABB GA eller dess kunder ser nyttan av en 

sådan lösning.  Detta är enligt Westerholm en framtida lösning som ABB arbetar med att 

kunna erbjuda kunder i framtiden. Underhållet genomförs istället utefter satta tidsramar vilka 

är baserade på prognoser för hur länge en produkt eller komponent förväntas hålla. Att istället 

arbeta mot en lösning som direkt rapporterar ett fel eller att livslängden hos en viss 

komponent förkortas skulle ge bättre möjligheter till underhåll och service. Även om ABB 

GA anser att de redan idag arbetar proaktivt genom att beräkna produkternas livscykler och 

därefter planera service och underhåll, skulle en rapportering som sker i realtid stärka det 

proaktiva arbetet än mer. 

5.3 Remake 

Att kunna återanvända delar men även hela produkter är en av de viktigaste delarna i CE, om 

inte det viktigaste. Det är definitionen av ett kretslopp och genom de åtgärder som finns kring 

att skapa en maximalt lång livslängd kan dessa kretslopp bli än mer effektiva. För att öka 

nyttan och användningen av produkter och material är det viktigt att dessa har ett gemensamt 

gränssnitt samt delar många nyckelkomponenter, detta var möjligt att se i de två produkterna 

IED 650 och 670 där stora likheter återfanns. Detta kan dock vara en bieffekt att det inte skett 

särskilt stora förändringar på hårdvaran, att den tekniska utvecklingen stått stilla och därmed 

inte motiverat förändringar av hårdvaran. Det finns dock skillnader men Johansson påpekade 

att de inte är allt för stora. Att arbeta mot gemensamma gränssnitt för samtliga produkter är 

något som både van den Berg och Bakker (2015) samt MacKenzie anser vara fördelaktigt för 
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produktdesignen. MacKenzies åsikt kring modulära produkter grundar sig inte i CE utan att 

det istället förenklar arbetet med produkterna samt kan bidra till lägre tillverkningskostnader. 

Även om det är skilda anledningar till varför de båda förespråkar gemensamma gränssnitt och 

modularitet är det åtgärder som får anses vara positiva ur ett cirkulärt perspektiv. ABB GA 

behöver inte förändra sin produktdesign i detta hänseende det är redan en integrerad tanke i 

dess framtida design. Modulära produkter arbetar ABB GA med i dagsläget och har gjort en 

längre tid, men det har saknats ett gemensamt gränssnitt för produkterna.  

Refurbishment är en viktig del i arbetet kring att återanvända produkter och en viktig del i det 

arbete som After Sales gör. För att förenkla detta arbetar de för att kunna byta ut komponenter 

”on the fly” som Johansson kallar det, där en tekniker kan åka ut till en kraftstation och enkelt 

byta ut komponenter. ABB gör redan idag ett omfattande arbete kring refurbishment och det 

är en åtgärd som uppskattas av kunder, samtidigt som det är ett säkert sätt att binda till sig 

kunder under en längre tid. Genom att material och komponenter återanvänds till sitt 

ursprungliga användningsområde görs besparingar både i form av material, arbetskraft, energi 

och kapital (McKinsey, 2013; Webster et al., 2013). Detta visar att det inte endast är en 

besparing för miljön att arbeta hållbart utan även en ekonomisk vinst kan erhållas. Företag 

kan på så sätt använda samma insats (input) för att generera en högre produktion (output). Det 

återanvända materialet får ett högre ackumulerat värde. Men det är inget av arbetet som 

genomförs utifrån ett hållbarhets- eller cirkulärt perspektiv utan fokuserar istället på 

kundernas önskemål, vilka önskar trygga produkter. Inom ramen för det arbete som After 

Sales finns det utrymme för ett utökat hållbarhetstänk och även cirkulärt tänk. 

Genom de avtal och den kontakt som finns kring refurbishment är det möjligt att skapa en 

form av leasing kring produkterna. Även om Johansson anser att leasing inte lämpar sig för 

produkterna, bör det genom att skifta från ett ägande hos kund till ett ägande hos ABB GA 

öka intresset för refurbishment och återanvändning. ABB GA arbetar redan idag mycket med 

dessa frågor men kan det tänkas att det skulle främja innovationen än mer om de själva stod 

som ägare. ABB GA arbetar varken i enlighet med linjär- eller cirkulär ekonomi utan snarare 

en sorts hybrid som innehåller delar av varje. Produkterna är modulära, möjlighet finns till 

uppgradering och återanvändning av produkter är vanligt förekommande men vad som händer 

efter produkternas livslängd är inte helt klart. I den genomförda undersökningen framkom det 

inte tydligt vem som ansvarar för produkterna i detta skede.  



 Analys  

34 

 

5.4 Recycle 

När det gäller återvinning av elektronik ligger Sverige långt fram och stora delar av det som 

kallas elektronikskrot kan återvinnas. Tidigare som Johansson nämnde kan mönsterkort 

återanvändas men även återvinnas till stor del vilket är en viktig del av van den Berg och 

Bakkers (2015) ramverk. En komplicerande faktor är de tuffa miljöer en del av 

kraftstationerna verkar i, där miljön är en stor påfrestning som i vissa fall enligt Kimber 

försvårar återvinningen. 

MacKenzie upplevde inte att det fanns några krav kring att de material som används ska ha en 

viss potential kring återvinning utan snarare att det uppmuntras. I dagsläget följer de EU:s 

restriktionslistor kring miljöfarliga ämnen och kemikalier, men de tillåter dock en viss mängd 

av ämnena men att de ska deklareras. Detta är vad Braungart och McDonough (2008) 

beskriver som en förlängd resa mot förödelsen, där fortsatt ohållbar användning av 

miljöfarliga används. Även om ABB GA följer EU:s restriktionslistor bör de arbeta proaktivt 

och själva ta ett steg längre för att uppnå den höga hållbarhetsprofil de eftersträvar.  

ABB har riktlinjer kring vilka ämnen som får användas för samtliga av dess leverantörer, 

dessa är inte specifika för ABB GA utan gäller för hela koncernen. Att begränsa användandet 

av miljöfarliga ämnen ökar möjlighet att återvinna samt minskar miljöpåverkan. Att minimera 

och i slutändan helt utesluta miljöfarliga ämnen är en förutsättning för att kunna arbeta 

cirkulärt och hållbart. Där finns det begränsningar i de produkter som ABB GA i dagsläget 

tillverkar som i viss mån kräver material vilka innehåller dessa ämnen. 

5.5 Ekonomiska barriärer 

En ekonomisk barriär som identifierats utifrån insamlad empiri är avsaknaden utav kalkyler 

som påvisar den ekonomiska vinningen vid hållbart arbete. Detta i sig är inte en barriär som 

går i linje med det Bechtel et al. (2013) och Preston (2012) nämnde, men får anses vara en 

viktig aspekt. Går det inte att motivera ekonomiskt finns en risk att kunder inte ser anledning 

till att göra något annorlunda. Preston (2012) diskuterade att höga totalkostnader kunde anses 

vara en barriär för cirkulär ekonomi, där de endast ser höga kostnader för till exempel initiala 

investeringar. Westerholm påvisade med ett exempel där ökad resurseffektivitet bidrog till att 

hålla ner inköpskostnaderna och innebar därmed en besparing. Detta är ännu ett exempel på 

att tydliga kalkylmodeller behövs för att kunna se den eventuella lönsamheten av hållbara 

investeringar och inte endast dess totalkostnader. Att det som i dagsläget främst motiveras av 

en sorts moralisk förpliktelse innebär svårigheter att förankra CE och hållbarhet. 
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5.6 Teknologiska barriärer 

Den teknologiska barriären är den barriär som vid insamling och analys av data visat sig vara 

minst förekommande. Tekniken och kunskapen finns, det är endast intresset att driva projekt i 

linje med CE som saknas. Det har främst rört sig om kondensatorer vilka har en tekniskt 

begränsad livslängd och inte något ABB GA kan påverka i dagsläget. Mycket att det som 

eventuellt kan ses som tekniska barriärer i empirin, exempelvis förändrad design av produkter 

eller innovativa lösningar - se avsnitt 2.4.1 - är sådant de arbetar för att finna lösningar på. 

Där både Kimber och MacKenzie diskuterar användandet av förslutna boxar i framtiden, 

vilket tidigare nämnts som en positiv åtgärd för CE. Respondenterna har påvisat en entusiasm 

kring framtida tekniska lösningar som i slutändan förbättrar förutsättningar för 

implementeringen av CE. Det som kan identifieras som en teknologisk barriär eller eventuellt 

en gällande förändrat tankesätt är att de som arbetar med produktdesign Johansson och 

MacKenzie, inte känner till begreppet CE. För om de som ska medverka i designprocessen 

inte har kunskap om ämnet kan de inte designa produkter som ämnar vara cirkulära. Med det 

sagt kan de dock fortfarande designa produkter med återanvändning och återvinning i åtanke, 

frågan som kvarstår blir dock huruvida CE behövs och om det är en nödvändig åtgärd att 

implementera i ett företag som ABB GA. 

5.7 Ändrat tankesätt 

En tydlig barriär som påvisats genom undersökningen är den kring förändrat tankesätt, där 

både Johansson, MacKenzie och Westerholm pekar på att de verkar inom en konservativ 

bransch där förändringar av produkter är svåra att sälja in till kund. Bechtel et al. (2013) 

nämner att ett tankesätt som är fortsatt linjärt inte är hållbart i längden, detta i och med att det 

oftast är kopplat med den linjära ekonomin och det så kallade slit och släng tänket vilket inte 

är fördelaktigt för CE. Att verka i en konservativ bransch där driftsäkerheten är av högsta 

prioritet och förbättrad funktionalitet sekundärt kan begränsa den teknologiska utvecklingen. 

Detta är en aspekt bör ABB GA arbeta med framöver för att övertyga sina kunder om att en 

ökad funktionalitet förbättrar produkten men även hållbarhetsaspekten. Endast Westerholm av 

de tillfrågade respondenterna kände till CE sen tidigare vilket är ett hinder för 

implementeringen av ett sådant system. En eventuell implementering skulle kräva utbildning 

av personal samt förändring av de nuvarande rutinerna. Även om detta kan förväntas 

förändras med tiden, där hållbarhet blir en alltmer integrerad del av ingenjörsutbildningar. 

Detta spiller över i den ekonomiska barriären med kostnader för bland annat utbildning, det 

kan visa på svårigheterna att implementera CE där det krävs ett förändrat tankesätt men även 
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övertygelse om de ekonomiska fördelarna.  Återigen påvisas betydelsen av att kunna beräkna 

värdet av CE. 

För ABB på koncernnivå är CE inget främmande utan något som de identifierat som en av de 

megatrender som påverkar marknaden de verkar på. Westerholm var väldigt positiv till 

genomslaget CE fått och vad det innebär, men reserverad till om det verkligen behövs en ny 

teori på området. Det finns ett tydligt hållbarhetstänk inom ABB på högre positioner vilket 

Westerholm påvisat och detta är något som Dyllick och Hockerts (2002) förespråkar, de anser 

att företagsledare måste inse att ett hållbart arbete är fördelaktigt för verksamheten. 
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6. Slutsatser 

De frågor denna fallstudie ämnade undersöka var 

• i vilken mån cirkulär ekonomi är applicerbart på ABB Grid Automation Products? 

I den genomförda fallstudien har det påvisats att ABB GAs arbete har vissa cirkulära 

komponenter även om det inte är medvetet cirkulära åtgärder. Det beror troligtvis på att CE 

till stor del fokuserar på återanvändning och återvinning vilket varit i fokus i många år. Att 

applicera en mindre strikt version av CE som fokuserar på 3R och dess tre principer är en 

möjlighet som inte skulle kräva allt för stora organisatoriska förändringar. Oavsett om ABB 

GA är intresserade av att implementera CE finns det behov av tydligare ramverk kring 

hållbarhet för de anställda. De medverkande respondenterna har främst utgått från REACH 

och RoHS och i övrigt har de pratat om ett abstrakt hållbarhetsarbete som ABB arbetar med. 

Detta utan tydliga siffror och modeller för hur de arbetar med hållbarhet. I dagsläget finns ett 

tänk kring hållbarhet men det är inte tydligt närvarande i det dagliga arbetet. För övrigt har 

det inte heller påvisats att de anställda på ABB GA arbetar utifrån några mål kring hållbarhet, 

det är möjligt att sådana existerar men att det inte nämnts under intervjuerna.  

• vilka barriärer som föreligger för att implementera cirkulär ekonomi på ABB Grid 
Automation Products? 

De barriärer som presenterats i den teoretiska referensramen har inte varit helt i linje med det 

som framkommit genom undersökning, det har påvisats barriärer kring ekonomi, teknik och 

ändrat tankesätt men dessa har tett sig annorlunda. Den främsta barriären för CE och 

hållbarhet, för det är omöjligt att undersöka CE utan att diskutera hållbarhet, är bristen av 

ekonomiska kalkyler. Det finns idag inga enkla kalkyler för CE som kan påvisa den 

ekonomiska nyttan en förlängd livslängd kan ge, både för produkten som helhet men även de 

material som använts. Att det inte främst var höga totalkostnader som var den ekonomiska 

barriären går som sagt emot den teoretiska referensramen. Detta kan visa på en viktig skillnad 

i tänket kring framtida hållbarhetsarbete och -investeringar, där det inte längre är kostnaderna 

som avskräcker utan bristen på kostnadskalkyler. ABB vill investera i hållbarhet men att få 

igenom projekt utan tydliga kalkyler är definitivt problematiskt.  De teknologiska barriärer 

som påträffats är främst en kombination av ändrat tankesätt och tekniska barriärer där cirkulär 

ekonomi varit ett begrepp som är främmande för respondenterna på ABB GA. Kunskap om 

ämnet är av stor vikt om det ska finnas möjlighet till implementation. Gällande barriärer för 

produktdesignen har ABB GA visat framåtanda och vilja att förändra sina produkter till det 

bättre och inte sett innovativa idéer som hinder. Samtidigt skulle ABB GA gynnas av ett 
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gemensamt tänk kring hållbarhet genom hela verksamheten, där hållbarhet är en självklar del 

i produktdesignen. Men här måste även kunderna efterfråga hållbara produkter för att det 

verkligen ska få genomslag, ABB GA måste i slutändan tillverka de produkter som kunderna 

efterfrågar. Att främja tekniska lösningar och kostnadskalkyler är de tydligaste barriärerna 

som identifierats, där förändrat tankesätt är den gemensamma nämnaren. Tänkesättet måste 

förändras både hos ABB GA men även och hos kunderna, där båda i slutändan måste sträva 

mot hållbarhet. I ett långsiktigt perspektiv har även universitet och högskolor en viktig roll att 

spela, där nyexaminerade ingenjörer och ekonomer måste ha kunskap kring hållbarhet. När 

det gäller kostnadskalkylerna måste hållbarhetsarbetet blir mer konkret, för att kunna 

cementera och förändra tänkesätt inom verksamheter måste det kunna påvisas de ekonomiska 

fördelarna. Ett samarbete mellan hållbarhetsavdelningar, ingenjörer och ekonomer är en 

möjlighet för att skapa ett mer konkret hållbarhetsarbete och i slutändan cirkulärt arbete. 

• behovet av ytterligare en hållbarhetsteori som inte går att härleda ur befintlig teori 

Introduktionen av CE har inneburit ett uppsving för hållbarhetsfrågan som fått nytt liv och ett 

ökat intresse, men som både påvisats i den teoretiska referensramen och intervjun med 

Westerholm är det inget nytt utan det har istället blåsts nytt liv i gamla teorier. 

Innehållsmässigt går det mesta att känna igenom från tidigare hållbarhetsteori men i en ny 

paketering, vilket inte ska förringas i sammanhanget. För ABB GA kan de se CE som en 

chans att cementera ett hållbarhetsarbete som genomsyrar hela verksamheten, för det är en av 

fördelarna med CE. Det påverkar hela verksamheten och förändrar affärsmodellen, särskilt 

om det implementeras fullt ut med leasing. Men det är svårt att som enskilt företag sträva mot 

hållbarhet och en cirkulär ekonomi, det krävs att samhället i stort verkar mot detta. Idag är 

hållbarhet en viktig del inom många ingenjörsutbildningar och intresset bland de 

nyexaminerade ingenjörerna är stort, men det räcker inte med att ingenjörer utbildas på 

området. Hållbarhet måste vara en självklarhet även inom ekonomutbildningar, för att 

möjliggöra en förståelse för hållbara investeringar. Det räcker inte med att ingenjörer tar fram 

tekniska lösningar för miljön, de måste finnas tankar kring detta på ekonomiavdelningar och 

chefspositioner. Om CE nu verkligen får det genomslag som bland annat EU tror sig se i 

framtiden, kan det ha en stor påverkan av hållbarhetsarbetets inflytande genom det 

helhetsperspektiv CE innebär. CE är inget revolutionerande, det är inget nytt, men det ger 

företag men även privatpersoner ett helhetstänk kring hållbarhet som är nog så viktigt.   
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7. Förslag till vidare forskning 

Som nämnts i slutsatserna är avsaknaden av kostnadskalkyler ett problem inom både CE och 

hållbarhet, att ta fram enkla kalkyler för tillverkande företag är något som bör undersökas 

närmare. Vidare finns det möjlighet att undersöka företag som arbetar med produkter och 

material från början till slut, där hela produktionskedjan finns inom verksamheten, för att se 

huruvida CE är applicerbart.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor Lena-Lill Kimber Inköpschef ABB GA 

1. Märker ni av en brist på råvaror? I så fall hur och i så fall vilka? Finns det substitut? 

2. Hur påverkar eventuella prisfluktuationer er verksamhet? 

3. Hur arbetar ni med era leverantörer för att undvika eventuell brist? 

4. Finns det ett samarbete mellan er och RnD? Finns det ett tänk kring återanvändning 

av komponenter? Om så är fallet, hur påverkar det ert arbete med val leverantör? 

5. Finns det idag ett samarbete med era leverantörer där det arbetas med ett “loop”-

tänk? 

6. Vad händer med era produkter när de byts ut? 

7. Praktiska exempel på begränsade resurser/påverkan av supply chain. Hur de arbetar 

för att undvika det, både hur de arbetar när det faktiskt är brist och hur det arbetar 

förebyggande. Finns det ett tänk kring förnybara komponenter och tas hållbarhet in i 

beaktning på inköpsnivå? 
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Bilaga 2 - Gemensam intervjuguide 

1. Vad är din uppfattning om begreppet cirkulär ekonomi? 

2. Upplever du att det är något ni arbetar med? 

3. Hur arbetar ni för att era produkter ska ha en så lång livslängd som möjligt? 

(Futureproof) 

4. Optimeras produkterna för att de enkelt ska kunna servas, återanvändas och 

återvinnas? (Disassembly) 

5. Finns det möjlighet att i nuläget prognostisera livslängden för era produkter online? 

(Maintenance) 

6. Används ett gemensamt gränssnitt för produkterna? (Remake) 

7. Tittar på möjligheten för återanvändning av det material/komponenter ni använder? 

(Recycle) 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor Lena Westerholm, Hållbarhetschef ABB AB 

1. Hur ser ABB:s arbete kring hållbarhet ut i dagsläget? Finns det särskilda 

fokusområden? Vilka möjligheter och hinder ser du i framtiden? 

2. Finns det ett samarbete kring återanvändning och återvinning mellan de olika 

affärsenheterna? 

Skulle det vara möjligt att samarbeta utanför företagsgränserna? Att t ex 

företag på Finnslätten gemensamt arbetar för att öka återvinningen och 

resurseffektiviteten. (Eco-industrial parks) 

3. Tar ABB ansvar för vad som händer produkterna efter dess tekniska livslängd? 

4. Ser du tydliga förhållanden, i en såpass stor organisation, mellan ert hållbara arbete 

och ekonomisk lönsamhet? Det vill säga har ert hållbara arbete påverkat er positivt 

eller har det krävts “uppoffringar”? 

5. Finns det riktlinjer kring hållbarhet för de som arbetar med produktutveckling? 

Utöver REACH och RoHS. 

6. Känner du till begreppet cirkulär ekonomi? Om så är fallet, anser du att det är något 

ABB arbetar med i dagsläget? 

7. Tror du att cirkulär ekonomi kan vara en del i att uppnå de mål ni ställt kring 

resurseffektivitet? 


