
Kan cirkulär ekonomi hålla oss inom de planetära gränserna?

@fredrikmoberg 



Några tankar om planetens gränser 

och cirkulär ekonomi, lite inspiration 

från världens korallrev, och slutligen 

en utmaning!





”Korallreven skulle minska med 70-90 procent redan vid 1,5 grader medan så 

gott som alla, mer än 99 procent, skulle försvinna vid 2 grader.” 



I ett korallrev finns inget 

avfall, allt återanvänds!



Planetens gränser







Planetens gränser

Steffen, Rockström m.fl. 2015, Science



”The Doughnut” – en säker och rättvis utveckling



Cirkulär ekonomi





Kärt barn har många definitioner



Cirkulär ekonomi

• Teknisk: återvinning av icke-

förnybara material

• Biobaserad: förnybara material, 

nedbrytning, kompost…

• Symbiotisk: industriell symbios, en 

industris avfall = annans resurs

• Tjänstefierad: produktlivslängd, 

delning, uthyrning, reparation, 

återbruk…

Bild: Ragn Sells



Källa: Högskolan i Gävle, 2015
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Industriell symbios

1970-talet: återanvända vatten 

Idag: 8 företag delar 25 olika 

resurser

Minskade koldioxidutsläpp med 

635 000 ton per år 

Sparar 182 miljoner danska 

kronor varje år



Kan cirkulär ekonomi hålla oss inom 

de planetära gränserna?



Tre steg mot välfärd inom planetens gränser

• Hållbar global matproduktion

• En fossilfri världsekonomi

• Omställning till en cirkulär ekonomi



Endast 13 % av materialet återvinns 

i den globala textilindustrin

Ca 10 % av världens 

koldioxidutsläpp





Checklista för designers

Förtjänar produkten att finnas till?

Kommer den att hålla länge?

Är den mångsidig?

Åldras den med behag?

Inga onödiga tillsatser?

Är den lätt att laga?

Håller den för att hyras ut?

Finns det en ”end-of-life”-lösning?

Källa: Houdini Sportswear



Det beror på…

Hastigheten: delning, förlängd livslängd, reparation…

Skalan: systemnivå, tänk som ett korallrev…

Affärsidéerna: ny logik, lär ut cirkulära affärsmodeller

Politiken: lagstiftning, kraftfulla ekonomiska incitament

Ambitionerna: ”dags för konkreta nationella mål och 

handlingsplaner”, RE:Source finns, delegation utsedd…



En utmaning!



Hur kan den cirkulära ekonomin hjälpa oss att höja ambitionen 

och gå från minskad miljöpåverkan till att bli ”planetpositiva”?



Email: fredrik@albaeco.com

Twitter: @FredrikMoberg



Tillbaka till korallreven… 

- exempel på passerad planetgräns 

- cirkulär ekonomi kan inspireras av och hjälpa dem 


