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1. Vad menas med cirkulär ekonomi? Ge gärna ett exempel från en av filmerna.
En cirkulär ekonomi innebär en ekonomi med ett förslutet kretslopp. I en traditionell linjär
ekonomi har produkter en relativt kort livslängd. De produceras, de konsumeras och de slängs. I
en cirkulär modell försluter man kretsloppet och förlänger livslängden på olika produkter.
Istället för att slänga ser man till andra alternativ; återbruk, återanvändning och återvinning.
Energiföretagets film visar tydligt bra de framgångar Sverige har haft i att skapa ett mer
cirkulärt kretslopp. Men risken i att kommunicera det sådär är att man skapar en bild utav att det
är perfekt kretslopp utan spill och att vi därmed kan slänga mat och slösa el och energi utan
några förluster.
Förutom det stängda kretsloppet brukar cirkulär ekonomi även innefatta en förändrad syn på
ägarskap. I dagens konsumtionssamhälle är det naturliga att köpa samtliga produkter man
behöver, även om man bara använder de korta stunder. En cirkulär ekonomi samspelar bättre
med ett delningssamhälle där vi delar på resurser och hyr de produkter vi behöver. I en av
filmerna säger de ”Det är bara rimligt att äga någonting, om det ökar i värde”, och resterande
saker bör hyras via en tjänst. Riktigt så strikt tror jag inte är genomförbart i praktiken, men det
ger en en tankeställare. Min första tanke var ”möbler förlorar ju i värde, bör man då hyra alla
sina möbler?”. Men, en del möbler behåller ju dock ett högt värde, även efter år av användning.
Möbler i bra materialval med stillös design till exempel. Bara ytterligare ett argument till varför
man bör tänka mer långsiktigt i de inköp man gör.
2. Vad har du för ekologiskt fotavtryck? Vilka delar av din konsumtion kan du
förändra om du vill minska dina utsläpp?

Jag testade några olika klimatkalkylatorer och de ger ju alla lite olika beräkningar, men för min
del finns det helt klart störst påverkans potential i min konsumtion. Jag bor i lägenhet och
arbetar så pass nära att jag kan (när jag väl är på kontoret) ta mig dit med cykel. Därför äger jag
ingen bil och reser vanligtvis kollektivt om jag ska någon annanstans. Tidigare har flygresorna
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varit min största bov, men det har pandemin satt stopp för och min ambition är att drastiskt dra
ner på mina framtida flygresor och istället börja semestra med tåg.
Överlag så är det ju som sagt i min konsumtion jag kan påverka mest i nuläget. Därför försöker
jag bli mer medveten om klimatpåverkan från olika livsmedel och handla ännu större andel
second hand än jag gör idag. Men en del i omställningen som jag inte riktigt känner att jag
kommit in i alls än är delningssamhället, och det vill jag verkligen lära mig mer om.
3. Vad menas med ”gömd kostnad” när man pratar om billiga prylar?
Klippet Story of things säger det så bra när hon frågar sig själv ”vem är det som betalar för den
här billiga radion?”. När priset knappast ens täcker materialkostnader, och definitivt inte
produktionskostnader, betyder det att det finns någon annan på vägen som får betala kostnaden
för vad den där radion borde kosta. Inte i direkt form, utan i form av dåliga arbetsförhållanden,
låga löner och miljöpåverkan genom tveksamma produktionsprocesser.
Överallt sparas det in för att priset för dig som konsument ska få ett så lågt pris som möjligt, den
gömda kostnaden är det någon annan som betalar, och inte är det företaget. Allt för att du ska
köpa produkten utan allt för stor eftertanke, och snart köpa ännu en. För såklart kommer den att
gå sönder, och det kommer vara dyrare att laga den än att köpa en ny.
4. Förklara "avfallstrappan". Tycker du att det är ett användbart begrepp för att
minska mängden avfall i samhället?
Avfallstrappan är en trappa i fem steg som förklarar hur man bör tänka angående sitt avfall.
Steg 1 – Förhindra att avfall uppstår från första början.
Steg 2 – Återanvänd.
Steg 3 – Återvinn
Steg 4 – Utvinn energi genom förbränning
Steg 5 – Deponi
Jag tycker att det är ett tydligt begrepp som visualiserar det cirkulära tänket och värdet i de olika
nivåerna bra. Genom att använda det som en mental checklista för sig själv kan man se till gör
största möjliga nytta. Om man kan förhindra, så ska man inte hoppa direkt ner till återvinna.
Jag tror många ser möjligheten till att återvinna som en genväg ut som låter en komma undan
med att generera mycket avfall, ”för det återvinns ju”. Om man påminns om att det faktiskt
finns två betydligt mycket bättre steg ovanför återvinna ökar nog chansen att man faktiskt
återanvänder och förhindrar. Kanske en nudge i rätt tillfälle behövs? En bild på avfallstrappan
vid sophinkarna under vasken som får en att tänka till.

