Från svinnekonomin

till cirkulär ekonomi

FRÅ N S V I N N EKO N O M I N T I L L C I RK ULÄR E KON OMI

Välkommen att lära dig
om cirkulär ekonomi!

C

IRKULÄR EKONOMI handlar inte enbart om återvinning. Den cirkulära ekonomin är en systemisk
förändring som dagens svinnekonomi behöver
eftersom det nu gäller att skapa ekonomiskt välstånd med
allt knappare resurser. Den lineära Take, make and dispose
–kulturen har kommit till sitt slut. Med den cirkulära ekonomin bromsar vi upp klimatförändringen och hanterar den
knappa tillgången till naturresurser och andra råvarurisker.
Cirkulär ekonomi handlar om ekonomi: Enligt OECD:s beräkningar kan den cirkulära ekonomin skapa ekonomisk nytta
för Europa för upp till 1,8 biljoner euro (det vill säga miljoner
miljoner) fram till år 2030. Finland vill vara ett ledande land
inom cirkulär ekonomi. Om det lyckas, skulle det innebära
tiotusentals nya arbetsplatser inom den närmaste framtiden.

Ekonomi och ungdom TAT är en
nationell aktör som vill hjälpa
unga att utveckla sina kunskaper
om ekonomi och arbetslivet. Vi
anser att cirkulär ekonomi är en
del av dessa kunskaper och att
alla unga ska förstå den cirkulära
ekonomins grunder. Inom cirkulär ekonomi är det viktigt med ett
nytt slags samarbete mellan olika
aktörer. Det räcker inte med att
det endast finns några enstaka
experter inom cirkulär ekonomi
som förstår vad det handlar om.
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DET HÄR MATERIALET har tagits fram som ett svar på
den ökade efterfrågan på material om cirkulär ekonomi
som lämpar sig för undervisning i andra stadiet. Utöver
det material som nu tagits fram behandlas cirkulär ekonomi och dess affärsmodeller på kursen Den globala
marknaden vid TAT. Materialen skiljer sig från varandra
med undantag av en sida. Därför kan läraren använda de
båda materialen i undervisningen. Vid sidan av cirkulär
ekonomi behandlar kursen Den globala marknaden även
bland annat ekonomiska megatrender och ansvarsfull affärsverksamhet.
Olika aspekter av den cirkulära ekonomin behandlas
också i andra studiematerial som TAT producerat. I de
material som är riktade för andra stadiets utbildningar förekommer cirkulär ekonomi i den redan nämnda
kursen Den globala marknaden, men också på andra
Businesskurser (Försäljning, marknadsföring och kommersiell användning; Växelverkan och förhandlingsfärdigheter samt Ekonomi, pengar och entreprenörskap)
samt på webbsidan Opopassi (bara på finska).

Det här materialet har tagits fram av
TATs expert inom cirkulär ekonomi,
FM Päivi Kosunen. Kosunen har en
bakgrund inom miljövetenskaper
och hennes arbete präglas starkt
av en kombination av miljö- och
ekonomifrågor. Hon har fört in temat
cirkulär ekonomi både i TATs digitala
undervisningsmaterial för andra
stadiet (såsom Businesskurserna och
Opopassi) och i studiehelheterna i
Företagsbyn för grundskoleelever

Respons, ris och ros samt förslag
om materialet kan skickas direkt
till henne: paivi.kosunen@tat.fi.
Tack på förhand! All respons är
mycket viktig för oss som tagit
fram det här materialet.

Vi ordnar regelbundet avgiftsfri utbildning om cirkulär ekonomi och om andra ämnen som behandlas i våra material
(på finska). Du är mycket välkommen att delta i utbildningarna. Tider, platser och anmälningsformulär hittar du här.
DU HAR FÅTT ett materialpaket där en pdf-fil innehåller allt material i en enda del (det vill säga den fil som
du läser just nu). För att underlätta det praktiska undervisningsarbetet har studiematerialet också delats
in i kortare avsnitt i separata pdf-filer.
TAT har tagit upp cirkulär ekonomi som ett tema i sin verksamhet och sitt material i samarbete med Sitra. Sitra är ett
framtidshus som finansierar och utför olika försök i anslutning till bl.a. cirkulär ekonomi och undervisning inom cirkulär ekonomi. Sitra har också tagit fram en vägkarta för
cirkulär ekonomi i Finland tillsammans med tiotals andra
aktörer. Du hittar mer information om undervisningen i
cirkulär ekonomi på Sitra’s websida.

Det går att följa temat cirkulär ekonomi på sociala medier med taggarna
#kiertotalous och #circulareconomy
och genom att följa aktiva debattörer,
som Ellen MacArthur-fonden (Twitter: @circulareconomy), Sitra (Twitter: @sitrafund) och Päivi Kosunen,
som tagit fram det här materialet
(Twitter: @pyjama79)

Businesskurserna finns på både
Twitter och Facebook under
användarnamnet @bisneskurssit.

“Vi önskar er inspirerande studier i cirkulär ekonomi!
Hel si ng fors den 18 j u ni 2019
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Inlärningsmål
I DET HÄR STUDIEMATERIALET lär vi oss att
observera systemiskt svinn och den lineära
svinnekonomi som vi lever i. Vi lär oss också
att förstå varför det är viktigt att övergå till en
cirkulär ekonomi som utnyttjar resurser på ett
smart sätt. I materialet behandlas det rådande
läget inom den lineära ekonomin och återvinningen och hur vissa megatrender som klimatförändringen, knappa naturresurser och nya
tekniska plattformar leder samhället mot cirkulär
ekonomi.
Materialet behandlar cirkulär ekonomi på ett
djupgående sätt och presenterar praktiska exempel genom att berätta om affärsmodeller
inom cirkulär ekonomi och introducera företag

som redan har övergått till cirkulär ekonomi.
I det här materialpaketet funderar vi också på
vilken betydelse våra egna val har när det gäller att bromsa upp klimatförändringen. Till slut
tar vi en titt på vår egen personliga framtid och
diskuterar hur cirkulär ekonomi anknyter till olika branscher och yrken.
Vi har delat in inlärningsmålen för cirkulär
ekonomi i tre delområden: information, kunskaper och attityder. Vi uppmuntrar er att använda
samma delområden också i den övriga undervisningen om cirkulär ekonomi i den mån det
är möjligt. Målet är att den unga har åtminstone
följande kunskaper, färdigheter och attityder
efter en genomgång av det här materialet:

Kunskaper
Begränsade resurser (The Challenge):
Den studerande förstår att det finns en begränsad mängd resurser i världen och att vår
ekonomi hittills baserat sig på överexploatering av resurser och fossila bränslen. Resurserna på vår jord minskar kontinuerligt och takten ökar hela tiden, om vi inte lär oss
att utnyttja dem på ett hållbart sätt.
Definitionen av cirkulär ekonomi (The Solution):
Den studerande inser att övergången till cirkulär ekonomi är ett steg mot hållbart bruk
av jordens begränsade resurser. Den studerande lär sig en övergripande definition av
begreppet cirkulär ekonomi. Med cirkulär ekonomi avses att konsumtionen inte grundar
sig på ägande utan på användningen av tjänster: vi delar, hyr och återvinner produkter. Produkterna designas så att de är långlivade och kan användas om och återvinnas,
så att allt material och värdet i materialet finns kvar så länge som möjligt. Dessutom
prioriteras förnybara råmaterial och energikällor.
Affärsmöjligheter (In Practice):
Den studerande inser förstår att cirkulär ekonomi medför betydande nya och hållbara
möjligheter och modeller för affärsverksamhet. Här ingår bl.a. att ändra produkter till
tjänster, förlänga produkternas livslängd genom att utveckla underhålls- och reparationstjänsterna, dela produkter och utveckla och återvinna förnybara material.
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Färdigheter
L3 Vardagskunskaper och att ta hand om sig själv: konsumentfärdigheter
Den studerande lär sig att göra hållbara val som konsument. Valen minskar överexploateringen av jordens begränsade resurser. I dessa kunskaper ingår bl.a. beredskap att
utnyttja underhålls- och reparationstjänster samt olika digitala plattformar för delade
produkter. Den studerande lär sig att utvärdera hållbarhet på ett kritiskt sätt och att
identifiera de genuint hållbara alternativen.

L6 Arbetslivskompetens och entreprenörskap: att agera i en föränderlig
och global omgivning, ett företagarmässigt verksamhetssätt, företagarskap

Den studerande lär sig att identifiera nya affärsmöjligheter i en global verksamhetsmiljö som förändras kontinuerligt. Den studerande lär sig också att utveckla nya kreativa
lösningar i den cirkulära ekonomins anda tillsammans med andra, bl.a. genom att
utnyttja digitaliseringen och utomstående experter. Dessutom lär sig den studerande att
hantera den osäkerhet och komplexitet som framtiden för med sig.
L7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid

Den studerande lär sig att betrakta sig själv som en del av den gemenskap som bygger
upp ett hållbart samhälle.

Attityd och värderingar
Alla kan påverka

Den studerande ser sig själv som en av de ansvarsfulla aktörer som arbetar för en
hållbar framtid. Den studerande kan påverka den gemensamma framtiden med sina
egna handlingar. Den studerande vill inte att hans eller hennes personliga konsumtion äventyrar andras välbefinnande nu eller i framtiden.
Cirkulär ekonomi är en del av dagens affärsverksamhet

Den studerande tillägnar sig den cirkulära ekonomin som en naturlig infallsvinkel när han eller hon bedömer riskerna och möjligheterna inom olika slag av
affärsverksamhet.
Ekonomiskt välbefinnande förutsätter inte överexploatering av resurser

Den studerande tillägnar sig tanken om att ekonomisk tillväxt också går att uppnå
på ett hållbart sätt genom att utnyttja den cirkulära ekonomins modeller och möjligheter. Ekonomisk tillväxt går att separera från överexploatering av resurser.

K ä llo r | Info r m atio n: Si tr a Kunskaper: Gr unde r na för l äropl a nen för den g ru ndl ä g g a nde u t bi l dni ng en 2016 , Gru nderna för g ym na si et s l ä rop l a n 2 0 1 5
A ttit y der : FN : s Age nda2030, Gr unde r na för l äropl ane n 2016
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1

Orientera dig i ämnet och ställ upp ett mål
1

UPPGIFT: Hälsningar från moder natur

Titta på videon Nature is speaking på Youtube.

2

UPPGIFT: Undersökningsfråga

Inlärningsmålen för den cirkulära ekonomin har presenterats i avsnittet Inlärningsmål.
Svara nu på undersökningsfrågan nedan och spara ditt svar. I slutet av inlärningsperioden
får du svara på samma fråga på nytt. Då kan du jämföra dina svar och reflektera över vad
du lärt dig under studieperioden.

Undersökningsfråga: Hur kan man bromsa upp klimatförändringen och överexploateringen
av naturresurser?

2

I svinnekonomin används resurserna bristfälligt
DÅ MAN FUNDERAR på hur miljövänlig en personbil är kommer var och en kanske att tänka på
att en traditionell personbil med bränslemotor
går på fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen gör klimatförändringen snabbare.
Det systemiska svinnet som uppstår omkring
bilen kommer man kanske inte att tänka på.
I en personbil färdas i genomsnitt 1,3 personer. Det betyder att minst tre sitsar och ofta
också bakluckan är tomma i bilen. De är resurser som inte utnyttjas. Även om bara en människa åker i bilen, väger bilen mer än tusen kilo
– och i bilen finns olika metaller och plaster
som alla ursprungligen kommer från naturen.

Vi påstår att bilens viktigaste uppgift är att
transportera oss. Ändå står den genomsnittliga bilen stilla mer än 90 procent av tiden! Om
bilens syfte är att hjälpa transportera personer
och saker från ett ställe till ett annat är bilen
värdelös när den står på parkeringsplatsen. En
bil som står stilla kan till och med anses vara
skadlig eftersom man investerat kapital i den i
onödan. Dessutom tar bilen upp värdefull plats
i staden.
Man kan fortsätta den här tankekedjan. Hur
mycket infrastruktur för bilar (till exempel parkeringsplatser och vägar) behöver vi, trots att
våra bilar största delen av tiden står stilla och
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är onödigt stora, och trots att vi kör dessa metallåbäken omkring nästan tomma? Allt detta är
systemiskt svinn: vi använder inte naturresurserna optimalt. Det betyder att vi slösar!
Det förekommer liknande systemiskt svinn
överallt. Enligt undersökningar används en

vanlig borrmaskin i åtta minuter under dess
livstid, och ett vanligt europeiskt kontor står
tomt under halva arbetstiden. Vi slänger mat
som ännu går att äta och våra garderober är
proppfulla av kläder som vi använder endast
sällan. Vi lever alltså i en svinnekonomi.

” Tanken med de uppgifter som gäller
svinnekonomin är att du ska fundera hur man kan
skapa mer välmående med samma resurser.”

3

UPPGIFT: Lista över saker som utnyttjas bristfälligt

Iaktta din egen vardag och din närmaste krets. Vilka saker, föremål, lokaler eller andra resurser utnyttjas bristfälligt? På vilket sätt? Försök komma på så många exempel som möjligt och gör upp en lista över dem.

4

UPPGIFT: Mind Map om svinnekonomin

Välj antingen mat eller boende som tema efter ditt eget intresse. Skriv det tema som du valt i
mitten av ett stort papper. Tänk på hela kedjan från primärproduktion till tillverkning, logistik och användning, ända fram till avfallshantering. Fundera i vilka skeden resurser slösas bort.
Hur framträder svinnekonomin? Du kan närma dig ämnet genom att fråga om resurserna (material, energi, utrymme, tid, arbetstimmar) har använts på ett optimalt sätt eller om det finns någonting som man kan göra bättre eller effektivare. Skriv ner dina observationer i din Mind Map.

5

UPPGIFT: Effektivare användning av resurserna

a) Välj ett föremål som används bristfälligt och fundera på hur du i din egen vardag
kan minska på svinnet som uppstår omkring det här föremålet. Vilken betydelse
skulle det ha om svinnet minskade?
b) Välj ut samma föremål eller något annat föremål som används bristfälligt. Vilken
affärsverksamhet skulle man kunna utveckla kring detta föremål?

8
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Lineär ekonomi, återvinningsekonomi
eller cirkulär ekonomi?
VÅRT SAMHÄLLE OCH VÅR EKONOMI baserar
sig på lineär användning av material: vi tar en
naturresurs i bruk, tillverkar en produkt eller ett
föremål av det, använder produkten och slänger
den till slut. På engelska kallas det här för Take,
make and dispose-kultur.
Vi har redan övergått till återvinningsekonomi
i viss mån: använda föremål byter ägare t.ex. på
köp och sälj-tjänster på nätet och på loppmarknader av olika slag. Däremot har materialåtervinning i anslutning till avfallshanteringen t.o.m.
tagit några steg bakåt under den senaste tiden.
Enligt EU-statistiken är Finland i verkligheten en
av norra Europas sämsta återvinnare, även om
de flesta tror något annat. Enligt Statistikcentralen återvanns bara 41 procent av det kommunala
avfallet i Finland år 2017. Med kommunalt avfall

avses det avfall som kommer från hushåll och
tjänster. Dessutom växte mängden avfall lite
från året innan, trots att det främsta målet var att
minska mängden avfall.
Cirkulär ekonomi är inte samma sak som återvinningsekonomi. Återvinning är en åtgärd som
vidtas vid slutet av en produkts livscykel, i det
skede då man funderar på det klokaste sättet att
utnyttja avfall. Cirkulär ekonomi är i första hand
något som uppstår redan i planeringsskedet: i en
cirkulär ekonomi vill man inte producera avfall,
särskilt inte avfall vars återvinning inte har planerats färdigt eller som inte kan utnyttjas alls för
materialets del. Vi kommer i varje fall att behöva
återvinning i en lång tid eftersom vi har producerat många produkter utan att ta hänsyn till den
cirkulära ekonomins principer.

LINEÄR EKONOMI

ÅTERVINNINGSEKONOMI

CIRKULÄR EKONOMI

6

UPPGIFT: Fakta om återvinning av avfall

Bekanta dig med Statistikcentralens avfallsstatistik från 2017 samt med dess bilagetabell.
a) Hur mycket kommunalt avfall uppstod det i Finland år 2017?
b) Hur stor var andelen kommunalt avfall som utnyttjades som material?
c) Hur mycket avfall producerades per invånare?
d) Hur stor var andelen avfall som samlades in genom den materialspecifika insamlingen,
dvs. samlades in separat?
e) Vad gör man vanligtvis med avfall i Finland?

9
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7

UPPGIFT: Hur kan vi minska på avfallet?

I den föregående uppgiften fick du undersöka läget i fråga om mängden avfall
och avfallsåtervinning i Finland som helhet. Hur handlar du själv?
a) Rita ett cirkeldiagram där du uppskattar vad du eller din familj gör med ert avfall.
Vilken andel av avfallet bränns upp? Vilken andel går till materialåtervinning?
Kom ihåg att också tänka på sådant avfall som uppstår sällan men ofta består av
stora föremål, såsom möbler.
b) EU har som mål att minst 55 procent av avfallet återvinns år 2025. Hur ska vi
nå det här målet? Intervjua tre personer som är i olika ålder. Hur har de minskat
mängden avfall? Återvinner de sitt avfall? Vad skulle få dem att återvinna ännu mer?
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UPPGIFT: Mat med hjälp av gamla mobiltelefoner

a) Studera annons och nyheter. Hur hänger annonserna samman med cirkulär ekonomi?

Mobile Recycling Day

Kompost för mobilen

b) Varför väljer konsumenter inte att återvinna sina mobiltelefoner? Diskutera i grupp
och skriv ner alla orsaker ni kommer på.
c) Arbeta i grupp. Utveckla en kampanj som uppmuntrar konsumenter att återvinna
sina gamla mobiltelefoner. Försök erbjuda en lösning på något av problemen som ni
nyss skrev upp. Kom ihåg att man inte kan betala särskilt stora pengar för en begagnad mobiltelefon om insamlingen ska vara lönsam. Kampanjreklamen kan vara t.ex.
en video, en bild, ett ljudklipp eller text.
d) Återvinningen av mobiltelefoner fungerar inte särskilt bra i Finland, och i många
andra länder är den ännu sämre. Hur skulle man ha kunnat lösa saken för 20 år sedan då mobiltelefoner började bli vanligare? Ett hurdant system skulle du ha skapat?

10
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Tillgången till råvaror och priset förknippas med risker
I EN CIRKULÄR EKONOMI försöker man utnyttja naturresurser (råvaror och energi) så effektivt som möjligt. När samma mängd nyttigheter kan produceras med en allt mindre mängd resurser, kan både ekonomin och miljön vinna på en cirkulär ekonomi. Man talar också om smart användning av resurser.
Olika råvaror och nyttigheter medför olika risker som får företagen att reflektera över deras bruk i produktionen. Det finns också risker i anslutning till tillgängligheten och priset på olika råvaror. Priserna på många
nyttigheter har stigit kraftigt under 2000-talet, och de varierande priserna utgör en stor risk för företagen:
det är svårt att förutse utgifterna om priset på huvudråvaran för företagets produkt kan variera med tiotals
procent under ett år.

Den drastiska prisuppgången på tillgångarna under 2000-talet har kullkastat hela 1900-talets
prisnedgång. I figuren har man beaktat priset på mat och andra livsmedel samt metall och energi.

FÖRSTA
VÄRLDSKRIGET

OLJEKRISEN
ANDRA
VÄRLDSKRIGET

STOR DEPRESSION

VÄNDPUNKTEN
I PRISUTVECKLING

McKinsey Commodity Price Index (åren 1999–2001 = 100). Källa: Ellen MacArthur Foundation

NY TEKNIK UT VECKLAS hela tiden. Vår alltmer batteridrivna livsstil kräver olika råvaror, särskilt sällsynta
jordartsmetaller. EU-länderna är mycket beroende av importen av råvaror. EU har gjort upp en lista på kritiska
råvaror som importeras från andra delar i världen och utan vilka vårt samhälle och vår ekonomi inte fungerar.
I dagens läge vet vi inte tillräckligt för att kunna ersätta alla råvaror, men på grund av riskerna i anslutning till
importerade råvaror söker man efter alternativa råvaror och försöker effektivisera återvinningen av de råvaror
som redan är i användning.
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9

UPPGIFT: Kritiska råvaror

Bekanta dig med EU:s lista över kritiska råvaror och läs artikel Kritiska material .

a) För vilka ändamål används råvarorna på listan?
b) Varför är de råvaror som räknas upp på listan kritiska?
c) Från vilka stater importeras de i huvudsak till EU?
d) Vilka risker medför det att dessa råvaror importeras just från dessa stater?

10

UPPGIFT: Mind Map över livsstilsmetaller

Utöver nyhetsartiklarna du just läst, bekanta dig också med Metsos blogginlägg (på engelska)
om återvinning av livsstilsmetaller.
Rita upp en Mind Map över vad du har lärt dig om så kallade livsstilsmetaller och användningen av
dem, om de risker som de för med sig och om framtiden med tanke på dessa metaller. Jämför din
karta med den karta som ditt par ritat.
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5

Den cirkulära ekonomin bromsar
upp klimatförändringen
DEN BRITTISKA EKONOMEN Nicholas Stern skrev
redan 2006 i sin rapport att klimatförändringen är
historiens största marknadsstörning. Enligt honom
är det billigare för världsekonomin att stoppa den
klimatförändringen än att anpassa sig till den.
Det är möjligt att bromsa upp klimatförändringen genom att minska koldioxidutsläppen och användningen av fossila energikällor. De viktigaste
klimatgärningarna i vardagen gäller mat, boende
och transport. Det gäller att minska på allas koldioxidavtryck – staternas, företagens och medborgarnas. Alla miljögärningar är inte till hjälp i
arbetet för att motverka klimatförändringen, men
de har andra positiva konsekvenser för miljön
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och ekonomin, såsom renare och sundare luft,
vatten eller jord.
Även om cirkulär ekonomi är ett svar särskilt på
problemet med knappa naturresurser, kan den
cirkulära ekonomins principer spela en roll också
när det gäller att bromsa upp klimatförändringen.
Utvinning eller odling, tillverkning, transport, användning och återvinning av råvaror kräver energi, och största delen av den energi vi använder
kommer från fossila källor. T.ex. användningen av
återvunnen aluminium sparar 95 procent energi
jämfört med primäraluminium. På det här sättet
hjälper den cirkulära ekonomin också med att
bromsa upp klimatförändringen.

UPPGIFT: Återvinning av metaller

Ta reda på vilka metaller som hushållen kan återvinna. Ta också reda på var den
närmaste metallåtervinningsstationen till ditt hem finns.

12

UPPGIFT: Cirkulär ekonomi och klimatförändringen

Läs Sitra’s news article Enligt artikeln är det nödvändigt att vi går
över till cirkulär ekonomi för att vi ska kunna uppnå klimatmålen.
a) Vilka är de fyra råvaror som nämns i artikeln och som särskilt behöver upptas i den cirkulära ekonomin för att bromsa upp klimatförändringen?
b) Välj tillsammans med gruppen ut en av råvarorna som nämndes i avsnitt a och diskutera
vad cirkulär ekonomi betyder för råvarans del. Reflektera först över vad ni redan vet om
ämnet eller vad ni tror att cirkulär ekonomi skulle kunna innebära. Leta sedan efter mer
information. Gör en plansch om temat. Presentera sedan er plansch för de andra grupperna. Cirkulär ekonomi för råvaror kan också innebära t.ex. att man
effektiviserar användningen (dvs. minskar helhetsanvändningen)
förlänger produktens livslängd
ersätter råvaran med en annan råvara som är bättre för klimatet
återanvänder och återvinner råvaran.

13
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Ny teknik gör återvinningen
snabbare

VÅR EKONOMI OCH VÅRT SAMHÄLLE förändras
i allt snabbare takt. Digitaliseringen breder ut
sig överallt, och robotiseringen både eliminerar arbetsplatser och skapar nya. De nya teknikerna skapar nya möjligheter också för den
cirkulära ekonomin. I den cirkulära ekonomin
börjar allt med att man identifierar och sorterar material. För att kunna sortera måste man
veta vilka material en produkt är tillverkad av.
Artificiell intelligens kan programmeras till att
sortera olika material. Med hjälp av tekniska
lösningar kan materialinformationen också följa med produkten.
I en cirkulär ekonomi är det viktigt att en nyttighet får flera användare. Det lyckas genom
delningsekonomi. Delningsekonomi är i sin tur

13

inte möjlig utan geodata, vilket är ytterligare en
ny teknisk lösning. En annan ny teknik, blockkedjan, möjliggör person-till-person-uthyrning
också till personer som bor i länder under utveckling och inte har möjlighet att öppna ett
traditionellt bankkonto.
De sociala medierna kan också betraktas som
en teknik som ger fart åt den cirkulära ekonomin, då de tillsammans med kravet på ansvarsfullhet förändrar företagens verksamhet.
Konsumenterna kräver alltmer ansvarsfull och
transparent verksamhet av företagen. I de sociala medierna går budskapet fram från konsumenterna till företagare allt effektivare. Å andra
sidan är det lättare än förut att åka fast för ansvarslöshet eller t.ex. gröntvätt, greenwashing.

UPPGIFT: Nya tekniska lösningar

Läs artikel och titta på den här videon om cirkulär ekonomi och
ny teknik (både på engelska).
a) Hur kan artificiell intelligens stödja cirkulär ekonomi?
b) Var får vi ädelmetaller i framtiden?

14
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Cirkulär ekonomi innebär
lönsam affärsverksamhet
14

UPPGIFT: Hur skulle du rädda världen?

Bekanta dig med olika affärsmodeller inom cirkulär ekonomi genom att göra
testet Hur skulle du rädda världen? (på finska) .
När vi övergår till den cirkulära ekonomin förändras vårt sätt att konsumera och göra affärer. I den
cirkulära ekonomin försöker man behålla de resurser som tagits i bruk och deras värde i den ekonomiska cirkulationen så länge som möjligt. Konsumtion bygger inte längre på ägande, utan på användning, delning, hyrning och återvinning av tjänster. Tjänster kan också levereras i virtuell form.
Omkring alla dessa nya former av konsumtion uppstår ny affärsverksamhet.
Därför finns det en stor potential för affärsverksamhet i den cirkulära ekonomin. Sitra uppskattar
att det årliga mervärdet för Finlands ekonomi skulle kunna vara upp till tre miljarder euro fram till år
2030. Den cirkulära ekonomin skulle alltså kunna skapa nya företag, arbetsplatser och skatteintäkter i
Finland. Finland siktar på att vara en föregångare inom den cirkulära ekonomin. Då är det viktigt att
vi exporterar våra innovationer anses vara viktigt.

Affärsmodeller inom den cirkulära ekonomin:
1. Förlänga produktens livslängd

New businesses arise around the fields of maintaining, updating, repairing and reselling products.
2. Erbjuda en tjänst i stället för en produkt

I stället för varor kan företag erbjuda tjänster. Sådana skulle kunna vara t.ex. belysning eller
utbytbara mattor som kan hyras ut till kontorslokaler. Många kan tänka sig att hyra festklädsel,
men lika väl kan ett företag erbjuda möjligheten att låna kläder mot en månatlig medlemsavgift.
Genom att välja tjänster i stället för produkter behöver användaren inte satsa stora mängder
kapital på de produkter som han eller hon behöver. Genom att hyra produkter får användaren
också en möjlighet att tillfredsställa sitt behov för omväxling. För företagets del är det väsentliga
att göra produkterna så långlivade och lätta att underhålla som möjligt. Dessutom kan företaget
som erbjuder tjänsten styra produkter som nått slutet av sin livslängd till fortsatt utnyttjande.
Företaget kan sälja tilläggstjänster, t.ex. tjänster för förbättrad arbetshälsa på jobbet i samband
med kontorsmöbler, eller rådgivning inom mode och klädsel i samband med uthyrning av kläder.
Tjänster, till exempel motion och idrott i grupp, kan också erbjudas i virtuell form.
3. Nya och förnybara material och energikällor

I stället för fossila och andra icke förnybara naturresurser utvecklas olika nya material, som är
förnybara eller som kan återvinnas. Biologiska material är giftfria och de kan återföras till naturen. Tekniska material kan separeras efter användningen och användas på nytt.
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4. Delning

Det är inte nödvändigt eller ens lönsamt att äga allting ensam. Företag och konsumenter
kan äga föremål tillsammans eller dela dem med varandra. Genom digitaliseringen uppstår
fungerande plattformar för delning.
5. Produkt- och servicedesign

De knappa resurserna tvingar företagen att planera sin verksamhet mer omsorgsfullt än
förut, vilket skapar ny affärsverksamhet. Företagen optimerar och planerar på förhand hur
råvaror ska upphandlas, produkter ska tillverkas och levereras till kunden, hur produkterna
ska användas och tas ur bruk samt hur råvarorna kan användas på nytt. Allt bygger på en
fungerande logistik. Med omvänd logistik avses hur begagnade produkter omvandlas tillbaka till råmaterial. Det lönar sig också att planera den här produktionsfasen på förhand.
6. Återvinning, cirkulation av näringsämnen

Den cirkulära ekonomin handlar om mycket mer än återvinning, men på grund av de
enorma avfallsmängderna är det också ytterst viktigt med återvinning. Återvunnet papper
eller glas är bekant för alla. Också flera mindre kända råmaterial kan återvinnas och återanvändas. T.ex. zink och mangan som finns i batterier kan återanvändas som gödsel inom
jordbruket. Cirkulationen av näringsämnen inom jordbruket erbjuder stor potential för
affärsverksamhet.

15

UPPGIFT: Vad kan man göra med ett föremål som gått sönder?

a) Vilka trasiga föremål har du, din familj eller din närmaste krets? Vad gjorde ni med dem?
b) Alla råkar ut för missöden och till och med de allra försiktigaste människorna kan t.ex. tappa sin mobiltelefon. Med hjälp av ett skyddsfodral och
pansarglas kan man ibland förebygga större skador. Tänk på de trasiga
föremålen i avsnitt a. Hur skulle användaren, designern, tillverkaren eller
försäljaren ha kunnat hindra att produkten går sönder?
c) Du svarade på fråga a genom att föreslå olika sätt att använda trasiga föremål. Finns det andra sätt att använda dem?

16

UPPGIFT: Glödlampskonspirationen

Ta reda på vad Glödlampskonspirationen är för något och vad det kontroversiella
ämnet planerat åldrande har med saken att göra.

16
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UPPGIFT: Fördelar och nackdelar med produkter av låg kvalitet

Det finns många orsaker till varför produkter inte håller eller kan användas så länge som det
egentligen skulle vara möjligt. Det kan vara att man använt råmaterial av alltför låg kvalitet
eller annars tillverkat en dålig produkt. Kanske produkten har designats på ett sådant sätt att
den inte är hållbar och inte kan repareras. Det kan också hända att produktkategorin i fråga
utvecklas i snabb takt och att det kontinuerligt introduceras nya modeller med nya egenskaper på marknaden. Då vill konsumenterna byta till den nya modellen. Produktens design kan
också vara sådan att den snabbt blir omodern.
Vilka nackdelar och fördelar har det för konsumenten att en produkt inte håller så länge som
det skulle vara möjligt för den att hålla? Vilka nackdelar och fördelar har det för företaget?
Gör upp fyra listor om ämnet: plus och minus för konsumenten och plus och minus för företaget. Skriv först ner dina egna tankar på listan och diskutera sedan ämnet med andra.
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UPPGIFT: De mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi

Bekanta dig med Sitras lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi
Företagen på listan utnyttjar en affärsmodell där målet är att göra produktens livscykel längre.
Studera listan och välj ut ett företag som intresserar dig. Ta reda på vad företaget gör, vilka
dess kunder är och vad som är företagets intäktsmodell. Skulle du kunna vara kund hos företaget du valt? Förbered dig på att presentera företaget för de andra.

19

UPPGIFT: Produkter i form av tjänster, dvs. från ägare till användare

Konceptet Produkt som tjänst är fortfarande en av de minst kända affärsmodellerna
inom cirkulär ekonomi.
a) Vilka produkter eller varor kan erbjudas som tjänster? Gör upp en lista. Arbeta i grupp. Fundera först på vilka exempel ni känner till redan från förut.
b) Bekanta er sedan med Sitras lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi
(välj produkter i form av tjänster som affärsmodell). Arbeta vidare på den lista som ni började
på tidigare. Fundera på vilka andra produkter eller varor kunde erbjudas i form av tjänster.
c) Arbeta i par eller i små grupper. Välj ut den idé som intresserar er mest och utveckla ett
företag runt idén. Ta fram en affärsplan som innehåller företagets namn, intäktsmodell och
kunder. Varför väljer kunderna ert alternativ? Fundera också på hur verksamheten sparar på
naturresurserna. Förbered er att presentera ert företag för de andra.
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UPPGIFT: Tilläggsbusiness med hjälp av sidoströmmar

Sidoströmmar är material inom industrin som blir över när den egentliga produkten
tillverkas. Sidoströmmen kan vara avfall för producenten. Eftersom det kostar pengar att
göra sig av med avfall, kan det vara lönsamt för företaget att hitta ekonomiskt lönsamma
sätt att använda avfallet. Sidoströmmar uppstår t.ex. i skogsindustrin och livsmedelsindustrin. Också textilavfall som uppstår i klädesbranschen kan ses som en sidoström.
Ta reda på vilka produkter som tillverkas av sidoströmmar redan nu. Vilka sidoströmmar
utnyttjas inte effektivt? Varför inte?

8

Vad kan jag göra i min egen vardag?
21

UPPGIFT: Är du ett hot eller en möjlighet?

Gör Sitras livsstilstest för att se om du är ett hot eller en möjlighet för jorden. Lämna
fliken med testresultatet öppet för nästa kortfakta och för fortsättningsuppgifterna.
På hösten 2018 publicerade den internationella klimatpanelen IPCC en rapport. Enligt rapporten är utsläppen i världen mycket större än målnivån i Parisavtalet som ingicks 2015. Vi
behöver minska på utsläppen fort om vi vill begränsa klimatuppvärmningen till 1,5 grader.
Enligt miljöministeriet i Finland står hushållens konsumtion för cirka 70 procent av finländarnas koldioxidutsläpp och utsläpp av andra växthusgaser. Industrin producerar också utsläpp, men samtidigt producerar industrin nyttigheter som vi medborgare köper och
använder.
Största delen av den genomsnittliga finländarens koldioxidavtryck (ca 10 000 kg CO2e/år)
kommer från boende, transport och mat (se bilden). Utsläpp från boende kommer till största
delen från uppvärmningen av bostäderna. Ju större bostaden är och ju högre temperatur man
har i hemmet under den period under året som bostäderna ska värmas upp, desto större är
utsläppen. Naturligtvis har också valet av uppvärmningssystem betydelse. Privatbilismen och
flygresorna ökar utsläppen särskilt inom trafiken. För matens del har kött- och mjölkprodukter en större effekt på klimatet än till exempel grönsaker och spannmålsprodukter.
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Enligt miljöministeriet räcker det inte ens med att minska koldioxidavtrycket till hälften
senast år 2030 om vi vill uppnå den minskning som avtalats. Koldioxidavtrycket borde endast
vara cirka 3 000 kg CO2e/år. Det är en verklig utmaning, men det är ett så viktigt mål att det
lönar sig för oss att optimistiskt börja arbeta för att uppnå det i alla fall. Ju större utsläpp,
desto större effekt på klimatet. Alla sätt att minska på koldioxidavtrycket är till nytta.

Källa: Sitra

22

UPPGIFT: Hundra smarta gärningar i vardagen

a) Jämför ditt eget resultat i livsstilstestet med genomsnittsfinländarens avtryck.
b) I samband med testresultatet får du tips på olika sätt att minska ditt
koldioxidavtryck. Sitra kallar dem för 100 smarta gärningar i vardagen. Bekanta er med dem och diskutera i grupp. Vilka gärningar
tycker ni är särskilt betydelsefulla när det gäller att minska utsläppen? Vilka av dem är lätta eller svåra att genomföra i vardagen?

23

UPPGIFT: Mat som produceras i onödan

Fotografera matsvinnet som uppstår hos dig eller hos hela din familj i tre dagars tid.
Matsvinn är all den mat som från början varit ätbar, men som av någon anledning inte
blir uppäten. Om du får tag i en köksvåg kan du också väga ditt matsvinn. Då får du en
bättre uppfattning av mängden mat som går till spillo.

19
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a) Vilka slag av livsmedel och maträtter slängdes bort och hur mycket?
b) Varför uppstod matsvinnet? Hur skulle man ha kunnat hindra att det uppstår matsvinn?
c) Uppskatta vilken ekonomisk betydelse matsvinnet i din familj har på en årlig nivå.
Använd de här tre dagarna som ett genomsnitt.
d) Jämför ditt eget matsvinn (kvalitet, orsak varför maten slängdes bort, mängd och värde) med
det finska genomsnittet. Använd t.ex. webbsajter Saa syödä eller Matsvinnet som källa.
e) Vilken har större effekt på klimatet, maten eller dess förpackning? Se t.ex.
reklamvideon från Vaasan leipomot .

9

Känns det hopplöst?
24

UPPGIFT: Klimatförändringen kan skapa ångest

Klimatförändringen är ett fenomen som börjat undersökas först under de
senaste åren. Klimatförändringen är ett betydande hot som största delen av
finländarna tar på allvar. Problemet kan kännas oöverkomligt stort och därför
kan det orsaka klimatångest. I Finland har särskilt miljöforskaren Panu Pihkala vid Helsingfors universitet forskat i klimatångest. Han har också skrivit
boken Päin helvettiä? om ämnet.

a) Hur känns klimatångesten? Hur ser den ut? Hur låter den? Om fenomenet är obekant
för dig, sök mer information om ämnet. Skapa ett arbete om klimatångest ensam eller i
grupp. Arbetet kan vara en bild, en video, en dikt eller t.ex. en pjäs.
b) Fundera tillsammans var klimatångesten kan bero på och hur man kan lindra den.

”Att försöka bekämpa klimatförändringen kan
kännas hopplöst. Men vi vet ju vad vi ska göra. Hur
skulle det vara om mänskligheten hotades av ett
problem i samma storleksklass samtidigt som vi inte
skulle ha någon aning om hur problemet borde lösas?”
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Cirkulär ekonomi och framtidens arbetsliv
25

UPPGIFT: Framtidens arbetsliv behöver cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är inte endast ett jobb för experterna inom cirkulär ekonomi.
a) Fundera på i vilken bransch eller med hurdana uppgifter du skulle vilja arbeta i framtiden.
Skriv upp åtminstone några alternativ.
b) Bläddra i Sitras lista över de mest intressanta företagen inom cirkulär ekonomi och
fundera vilka av företagen du kunde arbeta hos. Du kan också tänka på andra jobb i anslutning till cirkulär ekonomi som anknyter till de branscher du skrivit upp.
c) Vilka färdigheter behövs i uppgifterna i fråga? Vilka färdigheter har du redan och vilka
behöver du utveckla?
Du kan få mer inspiration om ämnet från följande avsnitt av podcasten Puhu työstä (på finska):
#1 Kiertotalouden abc, osa 1 ; #2 Kiertotalouden abc, osa 2 och #9 Alustatalous .

26

UPPGIFT: Avslutning

Vad lärde du dig under studieperioden? Vad intresserade dig mest? Tänker du göra
någonting på ett annat sätt i fortsättningen? Svara på nytt på undersökningsfrågan
som du svarade på i uppgift 2.
Undersökningsfråga: Hur påverkar klimatförändringen och överexploateringen av
naturresurser vårt samhälle? Hur kan vi bromsa upp dem och vem kan göra det?
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För läraren

1. UPPGIFT Hälsningar från Moder Natur
Videon är visuellt imponerande. Dess budskap är att naturen inte behöver människan.

2. UPPGIFT Undersökningsfråga

Syftet är att reflektera över vad vi vet om ämnet sedan förut. De studerande får svara på
undersökningfrågan på nytt vid studieperiodens slut. Då ser man om den studerande har nått
inlärningsmålen.
I svinnekonomin utnyttjas resurserna bristfälligt.
Vi är så vana vid den nuvarande situationen att vi alltid inte ens märker systemiskt svinn. Vi kommer inte ens att tänka på att saker kunde vara på ett annat sätt. Vi slösar med tid, pengar, energi,
utrymme, råvaror, komponenter, färdiga produkter, sidoströmmar och avfall. Alla dessa har värde.

5. UPPGIFT Effektivare användning av resurserna

Under uppgiftens gång kan de studerande börja reflektera över miljövänlig affärsverksamhet i
allmänhet. Man kan styra dem tillbaka till ämnet genom att fråga vilket slag av svinn affärsverksamheten skapar. Samtidigt kan man fundera på vem som skulle vara villig att betala för svinnet.

6. UPPGIFT Fakta om återvinning av avfall
De rätta svaren

a) 2 811 589 ton
b) 41 %
c) 510 kg
d) 51 %
http://www.stat.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tie_001_fi.html
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7. UPPGIFT Hur kan vi minska på avfallet?

Här har också annat och osorterat avfall (cirka 6 %) räknats med i blandavfallet. Mängden sorterat –
det vill säga separat insamlat – avfall är större (51 %) än mängden avfall som utnyttjats som material.
Det här beror antagligen på att avfallet sorterats fel, det var smutsigt eller svårt att utnyttja av någon
annan anledning.

23

FRÅ N S V I N N EKO N O M I N T I L L C I RK ULÄR E KON OMI

8. UPPGIFT Mat med hjälp av gamla mobiltelefoner
I exemplen presenteras olika sätt med vilka företagen försöker få konsumenterna att samla in
sina mobiltelefoner (och råvarorna i dem). I Finland återvinns bara ca var tionde begagnade
mobiltelefon. Vanliga orsaker är att man sparar mobiltelefonen för att ha den i reserv, risker som gäller
informationssäkerheten och de praktiska svårigheterna med att återvinna mobiltelefoner.

9. UPPGIFT Kritiska råvaror
Många kritiska råvaror är nödvändiga för digitala anordningar och i batterier, men de har
också andra användningssyften. Kina är en av de största exportörerna av kritiska råmaterial (t.o.m. 90 % av alla jordartsmetaller). Det är en risk redan i sig själv att råmaterialet
endast kan utvinnas inom ett enda område eftersom tillgängligheten kan påverkas av det
politiska läget i området, naturkatastrofer eller olyckor. Som en centralstyrd stat är Kina en
besvärlig handelspartner, särskilt då landet nästan ensamt svarar för all export.

11. UPPGIFT Återvinning av metaller

Information om var återvinningsstationerna finns hittar du här.

12. UPPGIFT Cirkulär ekonomi och klimatförändringen
De nämnda materialen är plast, aluminium, stål och betong.

13. UPPGIFT Blockkedjor, artificiell intelligens och andra nya tekniska lösningar

Blockkedjan är en teknik som säkerställer att information kan förmedlas utan avbrott. Med hjälp
av blockkedjor kan konsumenter t.ex. överföra pengar till varandra utan banker som mellanhand.
Videon är ett reklamklipp för ett start up-företag. Företaget utnyttjar blockkedjor och artificiell
intelligens för att föra samman köpare och säljare av överskottslager av mat. Artificiell intelligens
kan lära sig förutspå matsvinn och hjälpa oss att reagera snabbare.
I fortsättningen kan vi utvinna metaller från avloppsslam och från aska från avfallsförbränning.

14. UPPGIFT Hur skulle du rädda världen?

Testet är riktat till unga och det tar några minuter att göra det. Frågorna är lätta att svara
på och man får alltid en positiv profil som resultat. Budskapet är att alla kan bidra till den
cirkulära ekonomin.

16. UPPGIFT Glödlampskonspirationen

Glödlampskonspirationen är en dokumentärfilm som kom ut år 2010. Den handlar om
planerat åldrande. Namnet är en hänvisning till en kartell som bildades för flera decennier
sedan. Kartellen beslutade att tillverka glödlampor på ett sådant sätt att lamporna endast
lyste i tusen timmar. Dokumentären är cirka en timme lång och den finns också på Youtube.
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20. UPPGIFT Tilläggsbusiness med hjälp av sidoströmmar
Mer information finns i den här artikeln av Pöyry. Skogsindustrin och livsmedelsindustrin som nämns i
texten är bra branscher när det gäller att söka information som sido- och avfallsströmmar.

21. UPPGIFT Är du ett hot eller en möjlighet?
Det tar 5–10 minuter att göra livsstilstestet, och de unga kan vanligen svara på alla frågor. Det kan
hända att de unga inte känner till det egna hemmets yta, värmesystem eller elektricitetskälla. I
samband med testet uppges det genomsnittliga koldioxidavtrycket för alla som gjort testet. Det
är viktigt att observera att avtrycket är mindre än avtrycket för alla finländare eftersom det oftast
är en viss typ av människor som gör sådana test.

22. UPPGIFT Hundra smarta gärningar i vardagen
100 smarta gärningar i vardagen kan även ses här.

23. UPPGIFT Mat som produceras i onödan

Cirka 30 procent av maten i hela världen slösas bort och i Finland är matsvinnet i hela
livsmedelskedjan cirka 10–15 procent av den ätbara maten. Det största matsvinnet uppstår
i hushållen: cirka 23 kg per invånare. Värdet på den slösade maten är 125 euro.
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