
Innehåll
• Vad är cirkulär ekonomi? 

– Målsättningar, utmaningar

• Styrmedel
– Styrmedel och trender

• MISTRA-REES



Vad är CE?
– “…an economy that is restorative by design, and which 

aims to keep products, components and materials at their 
highest utility and value, at all times” (Ellen MacArthur Foundation)

– “a cyclical economic system that is regenerative by both 
intention and design” (Masuda 2014)

”…en vision om ett ekonomiskt system som är designat 
för att återskapa resurser, om och om igen…

… affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet, med 
hjälp av förfinade materialflöden och innovativa 
affärsmodeller.” www.circulareconomy.se



Uppåt i avfallshierarkin!

– Livslängd
– Design för återtillverkning/demontering/återvinning
– Infrastruktur för återbruk m.m.

Relation till olika miljöpolitiska 
områden, främst avfall, 
produktreglering, kemikalier

4 Byggstenar.  Källa: Planing 2015





Cirkulär ekonomi: Målsättningar och pusselbitar

• Minska förbränning, ’downcycling’
• Giftfria kretslopp
• Skapa marknader för återvinning
• Resurseffektivisering (decoupling) och 

resurskonservering (?)
– Till skillnad från klimatpolitiken finns inga politiska mål!!!

• Hållbarhet, mindre ”slit-och-släng”, hållbara produkter
• Nya affärsmodeller som bygger på uthyrning/leasing 

och återanvändning, återtillverkning



Embodied carbon

“It will become increasingly important to address embodied carbon 
and to understand how trade-offs between embodied energy and 
operational carbon can be considered...”

UK Embodied Carbon Industry Task Force





Potential?
• Bioekonomin

– Industriell ekologi (spillvärme, restprodukter), nya 
produkter och marknader (bygga i trä, textilier 
från skog, biobaserade kemikalier etc.)

• Tillverkningsindustrin
– Återtillverkning, nya affärsmodeller, industriell 

ekologi (material, spillvärme, produkter)



Hinder!!!

• Råvarupriser, skatter (moms, arbete)
• Infrastruktur
• Acceptans för nya affärsmodeller
• Planerat åldrande (planned obsolescence)
• Patentfrågor
• Avfallsregler (transport, användning)



Källa: Westblom 2015

Vad säger mindre företag med cirkulära affärsmodeller?





Energimärkning
-Obligatorisk

-Frivillig

Miljömärkningar

Ecodesign-
direktivet

Producent-
ansvar

Regler om 
kemikalier 

i varor

Offentlig upphandling

Nytt på 
nationell nivå:
Garantier
Reservdelar
Förbud mot planerat 
åldrande
Märkningssystem
Reparationsinfo

Policies för ekodesign: EU och nationellt

Sverige:
Utredning: Ökad återanvändning
Utredning: Delningsekonomin 
IVA: Resurseffektiva affärsmodeller



Nuvarande produkter och tekniker Framtida produkter och tekniker

Bindande 
lagkrav 

Upphand-
ling och 
märkning

Teknikupp-
handling

Forskning, 
demonstra-

tioner



Resource Efficient and Effective Solutions Based 
on Circular Economy Thinking (Mistra REES)

3 universitet [17 forskare]
- Linköping, Chalmers, Lund
- 9 doktorander     mistrarees.se

Storföretag



Tack!
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