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1. Från en trappa till en cirkel



Avfallstrappan

Direktivet 2008/98/EC



Cirkulärekonomi



En ny metafor

• Anknyter till kretslopp
• Cirkeln som:

– Perfektion
– Evighet
– Noll ( O ) avfall

• Ett alternativ till hållbar utveckling
– Ekonomisk modell
– Fokuserad på ineffektivitet
– Positiv i ton, tex, innovation



2. Drömmen om en 
evighetsmaskin, med 
naturen som förebild



Som en fjäril



Några cirkulärekonomiska 
politiska fördelar

• Undviker det svåra politiska valet 
mellan tillväxt och hållbarhet

• Säkerställer tillgången till material
• Möjliggör en kontroll och minskning av 

materialkostnader
• Säkerställer affärsmodeller som 

grundar sig på höga volym, 
låga priser, och många kunder



Några cirkulärekonomiska 
praktiska problem 

• Få saker är designade 
för nedmontering

• Material åldras
• Avfall sprids globalt –

svårt att samla in
• Teknikens utveckling –

produkter föråldras



En förförisk berättelse 
om den eviga materialla lyckan?

• Idén om ett samhälle utan avfall, är 
en i raden av avarter om det perfekta 
och effektiva samhället

• Samma dröm som med deponier om 
ett samhälle som inte behöver bry 
sig om sitt avfall



3. Från värdekedja till 
värdecykel – så får Sverige 
en mer cirkulär ekonomi, 

(SOU 2017:22)



Nyckelförslag i SOU 2017:22
• Öka tillgängligheten till bilpooler
• Inför ett hyberavdrag
• Underlätta för hushållen att 

förebygga avfall
• Stärk rätten att reklamera 

undermåliga produkter
• Förebygga avfall i statliga och 

kommunala verksamheter



Inget krav ställs på producenterna. 

I stället fokuseras kraven på 

konsumenter och kommuner



Närliggande krav som man 
hade kunnat lägga fram…

• Lagerhållning av reservdelar
• Generalisering av design för 

demontering
• Stopp för planerad obsolescens
• Strategier för en samlad minskning 

av energi och 
materialgenomströmning



4. Om man istället skulle 
lära sig umgås 

med avfall? 



Gör avfall ännu mer synligt

• Förbud för produkter som inte kan 
repareras och återvinnas 

• Totalt producentansvar

• Avfallsmärkning av varor

• Synliggör kopplingen mellan avfall 
och konsumtion



Nya samhällsberättelser 
om avfall

• Lägga till värdeförstörelse till 
värdeskapande

• Se avfall som en etisk fråga:
Ansvar över rum och tid

• Ny materialpolitik



Tack för er uppmärksamhet

Herve.Corvellec@ism.lu.se

Forskningsprojekt:
www.ism.lu.se/oki
www.ism.lu.se/mtp


	Som om en cirkel skulle vara lösningen�- Kritiska betraktelser om cirkulärekonomin 
	1. Från en trappa till en cirkel
	Avfallstrappan
	Cirkulärekonomi
	En ny metafor
	2. Drömmen om en evighetsmaskin, med naturen som förebild
	Som en fjäril
	Några cirkulärekonomiska �politiska fördelar
	�Några cirkulärekonomiska �praktiska problem �
	En förförisk berättelse �om den eviga materialla lyckan?
	3. Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi, (SOU 2017:22)
	Nyckelförslag i SOU 2017:22
	Inget krav ställs på producenterna. ��I stället fokuseras kraven på konsumenter och kommuner
	Närliggande krav som man hade kunnat lägga fram…
	��4. Om man istället skulle lära sig umgås �med avfall? �
	Gör avfall ännu mer synligt 
	Nya samhällsberättelser �om avfall
	Bildnummer 18

