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Vad är Cirkulär Ekonomi?
• Wikipedia:

Cirkulär ekonomi är ett uttryck för ekonomiska modeller 
för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, 
samhälle eller en organisation används snarare än linjära 
processer som hittills har varit dominerande

• Tobias Jansson, circulareconomy.se:
Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system 
som är designat för att återskapa resurser, om och om 
igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med 
resurseffektivet, med hjälp av förfinade materialflöden och 
innovativa affärsmodeller.

• Ellen McArthus Foundation:
The circular economy is restorative and regenerative by 
design. Relying on system-wide innovation, it aims to 
redefine products and services to design waste out, while 
minimising negative impacts. 
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Cirkulär Ekonomi
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CircularHub.se
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Hur stor är sammolikheten
att du skulle ta med och 

uppgradera ett par jeans?

Om du uppgraderade ett 
par Jeans, tror du att du 

skulle ha dem kvar längre 
pga uppgraderingen?
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The circular economy itself is 

a $4.5 trillion opportunity, 

according to Accenture 

(2014-2030)



Drivkrafter för cirkulär ekonomi

1. Jordens resurser
• Samhällsutmaning
• Skatter & lagar

2. Teknisk utveckling
• Möjliggörare
• Forskning

3. Konsumenter
• Medvetenhet, konsumtionsbeteende
• Påverkan

4. Lönsamhet
• Affärsmodeller
• Värdenätverk
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Samhällsutmaningar
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Pod: 99% invisible (engelska)
Avsnitt: Built on sand



Produkt

• Sverige är bland de bästa i Europa på 
återvinning

• Mängden avfall per person ökar

• 1 % av textilier återvinns som textilier

• Ca 50 % av miljöbelastningen från 
kläder kommer efter att vi har 
råmaterialet/fiber

Beteende

• Vi återvinner mer än någonsin

• Vi importerar kläder för 42 miljarder

• Mindre än 20% av kläder i Sverige 
återanvänds

• The last mile står för nästan 50 % av 
Co2 belastningen vid transport av 
kläder

• Att bara förlänga livslängden på 
möbler kan minska miljöbelastningen 
med 30%

• Sverige är på plats 14 i Europa på 
cirkulär ekonomi
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Ellen Mc Arthur Foundation 11



Teknologier

• Mobile
• AI
• Blockchain
• 3 D printing
• NFC, RF-ID, Broadcast
• IoT
• Machine2Machine communication
• Cloud computing
• Social computing
• Big data analysis
• Life & material science
• Trace & return
• …
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Vilka teknologier 
behärskar ni?





Använda 
det vi har

Dela

Laga och uppdatera

Köpa begagnat

Köpa nytt

KONSUMTIONSPYRAMID

Köpa nytt

Köpa begagnat

Laga och uppdatera

Dela

Använd det vi har och uppleva saker



www.factmovement.se
Instagram: @fact.movement

http://www.factmovement.se/


Hållbarhet på olika nivåer
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Produkt

Process

Affärsmodell

Förbättra

Förnya innovationskraft



Design

Sortering

Tvätt / 
refresh

Reparation

Paketering

Försäljning

Leverans

Återvinning
Produktion

Redesign

Delning

Återtransport

$

$
$

$

$



Affärsmodeller

• Produkt som tjänst
• Hyrmodeller

• Delnings platformar
• Hjälpa andra att skala

• Förlängd livslängd
• reparation, uppgradering, 

refresh

• Återbruk och återvinning
• closed/open loop + zero waste

• Cirkulär värdekedja
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Vilken loop stöttar ni?
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Cirkulär ekonomi 
• Inspiration
• Workshops
• Projekt

Do - See - Learn

EUROPEISKA 
UNIONEN

Europeiska regionala 
utvecklingsfonden
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CircularHub
DOTANK Center

Västra Götalandsregionen

Tillväxtverket

Kommunalförbund i Skaraborg och Borås

Borås Stad

Högskolan i Borås

TEKO

En Plattform för att hjälpa företag 
ställa om till Cirkulär Ekonomi
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Tack !

Bli Medlem!
Circularhub.se

LinkedIn: Circularhub
Instagram: dotankcenter


