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Så blir du en cirkulent - delkurs 1
1. Vad menas med cirkulär ekonomi? Ge gärna ett exempel från en av filmerna.
Den cirkulära ekonomin vill efterlikna kretsloppen som sker i naturen. Det ska bli så lite
restprodukter som möjligt, eller som i naturens kretslopp där det är noll avfall. I den
cirkulära ekonomin är tanken att allt ska tas om hand så att det blir ett så litet avtryck som
möjligt. Det som utvinns ska användas återvinnas och sedan kunna återgå till ett naturligt
kretslopp. Ett exempel från en av filmerna är att källsortera vårt matavfall. Om
förpackningarna sorteras på rätt sätt, kan de bli till nya produter och matavfallet kan bli
biogas och biogödsel. Biogasen blir bränsle till fordon eller värme till hushåll. Biogödseln
används till jordbruk för att odla ekologisk mat. På så sätt blir det ett kretslopp och en
cirkulär ekonomi.
Den cirkulära ekonomin utmanar oss i tankar kring konsumtion. Behöver allt köpas nytt eller
kan vi köpa, låna eller hyra av någon annan. Inom cirkulär ekonomi är tanken att vi ska tänka
mer hållabart, vårda de saker som vi tar in i vårt hem för att de ska bibehålla god kvalitet.
Det i sin tur kan leda till att varan kan brukas av ytterligare en eller flera personer och att
dessa inte behöver köpa en ny vara. På så sätt kan vi spara på jordens resurser.
2. Vad har du för ekologiskt fotavtryck? Vilka delar av din konsumtion kan du förändra om
du vill minska dina utsläpp?
Jag gjorde några olika test där jag såg mitt ekologiska fotavtryck och landade på ca 3
jordklot. Det var en ögonöppnare och något som blev lite av en skämskudde. Jag väljer
oftast att handla secondhand när det gäller kläder. Det som är mitt stora avtryck är maten
och där har jag nog fallit för den köttnorm som råder. Jag har varit vegitarian tidigare men
föll tillbaka på grund av normer. Jag vill göra en större förändring och välja bort kött mer och
mer. Jag vet om fördelarna och jag har upplevt de. Den etiska aspekten väger tungt för mig.
Jag ser mer och mer att det inte är försvarbart, att konsumera kött så som jag gör nu. De
hälsofördelar som kommer med en reducerad köttkonsumtion väger också tungt. Intressant
att få det svart på vitt hur det ser ut med mitt fotavtryck. Jag väljer att se det som ett
avstamp och att jag kommer göra betydligt mer för att försöka minska mitt avtryck.
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3. Vad menas med ”gömd kostnad” när man pratar om billiga prylar?
Den "gömda kostnaden" kan innebära att någon annan har fått betala det verkliga priset.
Det kan vara att den som tillverkat produkten inte har fått ens en minimum lön. Det vill säga
en lön som kan betala bostad och mat på bordet. Eller att hen har fått betala med sin hälsa
genom farliga arbetsförhållanden. Många billigare produkter är inte producerade att hålla
särskilt länge och då bli en annan aspekt att personen ifråga konsumerar ännu mer och att
kostnaden blir högre i längden.
4. Förklara "avfallstrappan". Tycker du att det är ett användbart begrepp för att minska
mängden avfall i samhället?
Avfallstrappan handlar om hur avfallet tas om hand i olika steg. EU har kommit fram till en
avfalls hierarki. Målet är att minska avfallet så långt det bara går och återanvända, återvinna
och utvinna, så minimalt går till deponi.
1. Avfallsminimering
2. Återanvänd
3. Återvinn material
4. Utvinn energi, förbränning
5. Deponera, lägg på soptipp
Jag anser att avfallstrappan är ett bra begrepp och blir tydligt när det går att se steg för steg.
Jag tycker mig se att fokus läggs mer på återbruk, giftfritt och cirkulärt tänk i vissa delar av
samhället och hos endel finns det inte över huvud taget. Vad signaleras ut till den stora
massan? Kan vi influeras på fler sätt och göra det mer lockande för alla?
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