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Cirkulent del 1

1. Vad menas med cirkulär ekonomi? Ge gärna ett exempel från en av filmerna.
Att de produkter vi använder ska ingå i ett kretslopp och därmed bryta en produkts linjära väg, där en
produkt skapas från nya råvaror för att sedan slängas och eldas upp. Genom t.ex. återvinning och
återanvändning tar man tillvara på produkterna så att de inte lämnar det cirkulära kretsloppet. I en
cirkulär ekonomi kan även relationen till en produkt ändras, på så sätt att istället för att en konsument
köper en produkt och äger den, så kan tillverkaren äga produkten och konsumenten istället hyra den.
Då är tillverkaren ansvarig för att produkten håller måttet och kan även laga den när den går sönder.
Dessutom så gör den minskade tillgången på råvaror att priser stiger, vilket gör det dyrare för
tillverkare att hålla på med nyproduktion, något som vidare bidrar till att tillverkaren bör vilja ta
tillvara på de råvaror som redan utvunnits och finns i existerande produkter. Det finns då incitament
för tillverkaren att skapa en hållbar produkt och effektiv produkt.
2. Vad har du för ekologiskt fotavtryck? Vilka delar av din konsumtion kan du förändra
om du vill minska dina utsläpp?
4.01 ton CO2e
Förbättringsområden för mig:
Elavtal – kanske dags att ta tag i och lära mig mer om olika elavtal så att jag ser till att använda det
som är snällast mot miljön.
Flygresor. Min partner bor i England och det blir en del resor. Vill gärna börja pendla med tåg istället
och ser fram emot att göra så när pandemin är över!
Inte diska under rinnande vatten!
3. Vad menas med ”gömd kostnad” när man pratar om billiga prylar?
När en billig produkt skapas så har den ofta en stor påverkan på miljön. Dessutom så kan det vara så
att i några delar av produktionsfasen så har dåligt betald arbetskraft varit inblandad. Priset som vi
betalar för billiga prylar reflekterar alltså inte dessa kostnader.
4. Förklara "avfallstrappan". Tycker du att det är ett användbart begrepp för att
minska mängden avfall i samhället?
Avfallstrappan består av stegen avfallsminimering, återanvändning, återvinning, energiutvinning
genom förbränning och sist deponering av avfall. De är ordnade efter det som är mest önskvärt för att
minska avfalls inverkan på miljö och hälsa. Jag tycker att den är en bra riktlinje och till skillnad från
uttrycket ‘reduse-reuse-recycle' innehåller den även energiutvinning genom förbränning som står som
ett bra alternativ för de produkter som inte kan återvinnas eller återanvändas. Att ha med detta steget i
informationsmaterial kan möjligvis verka för att upplysa om att inte allt går att återanvända eller
återvinna, och kanske det kan vara ett sätt för att driva beteendeförändring i förstadiet till avfall, dvs.,
konsumtion. Är vi mer medvetna om att det finns avfall som är svårt att återanvända och återvinna,
kanske vi drar oss från att använda såna produkter i första hand. Samma tanskesätt kan man ha
gällande det sista steget i avfallstrappan – deponering. Som en strategi som styr landets
avfallshantering tycker jag också det är bra, då det kanske kan leda till att mer resurser riktas mot de
tidigare stegen i avfallstrappan. Resurser kan riktas på strategier som förenklar för den enskilde
individen och ökar tillgänligheten av alternativ till den vanliga soptunnan.

