2) Cirkulär Ekonomi
Välkommen till den andra delkursen i utbildningen "Så blir du en cirkulent". Cirkulär ekonomi
är ett system utan växande sophögar, men som fortfarande bidrar till ekonomisk tillväxt. Det
innebär att konsumenten hyr produkter vid behov, köper återbrukade varor eller lagar det
som är trasigt. Avfall blir en resurs, till skillnad från slit- & släng, eller snarare ”köp & släng”
som regerar idag.

Vi saknar inte inspiration, inte heller kunskap. Enligt en undersökning gjord av
Naturvårdsverket har de flesta svenskar koll på att, och hur, våra vanor påverkar klimatet. Det
handlar bara om gamla vanor som måste bytas ut mot nya, hållbara. Att ställa om till en
cirkulär konsumtion är inte bara nödvändigt, det är enkelt. Bryter vi ned det i sin minsta
beståndsdel är det att låna, byta, hyra, dela, laga, och återbruka.

Du klickar dig runt i Prezi-presentationen på nästa sida med hjälp av pilarna i bilden.

Svara sedan på de tillhörande 4 diskussionsfrågorna som du finner i diskussionsforumet
precis under presentationen i ett PDF- dokument som du laddar upp. Kommentera sedan på
minst 3 av dina kurskamraters svar.

Hör av dig om du har några frågor!

Nästa delkurs (3 - prylsvinn) läggs upp måndagen 12/4.

Lycka till!

/Rebecka
Kursledare
Medveten Konsumtion

Presentation och Diskussion
Besvara frågorna:
1. Vad är skillnaden mellan linjär ekonomi, återvinningsekonomi och cirkulär ekonomi?
2. Resonera kring huruvida följande (välj ut några eller alla) är cirkulära eller ej:
- Sugrör av bambu/glas/metall
- En hyrbil
- En bärkasse i återvunnen textil
- En tröja gjord av ekologisk bomull
- En begagnad bok

- Skräddare
- En elbil
- En menskopp
- Hotell
- Klädbyte

3. Välj ut ett cirkulärt företag (från exempel i presentationen, eller annat) och förklara hur de
jobbar med en cirkulär affärsmodell.
4. Välj ut ett av begreppen "modulär design", "remake"/"återbruk", eller "biobaserade råvaror"
och resonera kring hur det kan främja en cirkulär ekonomi.
Dela med dig av dina tankar i diskussionsforumet nedan och passa på att ta del av dina
kurskamraters erfarenheter!

Svara på de tillhörande 4 diskussionsfrågorna som du finner i diskussionsforumet nedan i ett
PDF-dokument som du laddar upp. Kommentera sedan på minst 3 av dina kurskamraters svar.

Det är obligatoriskt att ge svar på frågorna för att du ska få ditt intyg. Men vi vill så klart även
uppmuntra att ni diskuterar med era kurskamrater, så att studiematerialet sätter sig ordentligt.
Klicka på kvadraten i diskussionsfältet nedan för att lättare se dina kurskamraters svar.

Alla länkar finns även i ett separat dokument - “Del 2 Cirkulent VT2021- Länkar” som går att ladda
ner.

