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Den cirkulära ekonomins löfte
Cirkulär ekonomi är en
modell på ett kretslopp
där avfall inte existerar och alla material
är resurser. Viktiga trender betonas: delningsekonomi, tjänstefiering
och uppvinning. Nya
affärsmodeller bygger
på till exempel uthyrning, abonnemang och
delande av produkter.
Uppvinning minskar
behovet av primära
resurser och tillgodoser
tillväxt, högre vinstmarginaler och konsumenternas behov av nyhet.
Förutom uppvinning
är också teknologiska,
organisatoriska och till
och med sociala innovationer viktiga för den
cirkulära ekonomin.
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Den cirkulära ekonomin är både ett väsentligt koncept,
en industriell trend och ett politiskt instrument. Konceptet
innebär ett löfte om ekonomisk tillväxt utan ytterligare föroreningar, utsläpp och resursutvinning, ett smartare sätt att
använda och återanvända befintliga resurser, samt ett löfte
om innovation. I denna artikel utvärderas den cirkulära ekonomin som koncept i kontrast till andra relaterade begrepp
som har använts inom andra discipliner, såsom inom industriell ekologi och styrning av försörjningskedjan, för att förstå vad som är nytt och hur den cirkulära ekonomin utvidgar
eller kombinerar tidigare verktyg och mekanismer.
En ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning
och överkonsumtion sätter en enorm press på våra resurser. Den cirkulära ekonomin (Figur 1) hyllas som svaret på
det. Inom cirkulär ekonomi är den ekonomiska tillväxten inte beroende av förbrukningen av naturresurser. Det är inte
överraskande att konceptet är populärt bland politiker och
beslutsfattare. Utvecklingsfonden Sitra har kommit ut med
en kartläggning av den finska vägen till cirkulär ekonomi
(2016–2025) som har uppdaterats i mars 2019. Den globala konferensen World Circular Economy Forum har hållits i
Finland två gånger. Cirkulär ekonomi återspeglas starkt i det
nya regeringsprogrammet, där ett strategiskt mål är att stärka Finlands roll som pionjär inom cirkulär ekonomi.
Ändå uppstår frågan om vad som egentligen är nytt i cirkulär ekonomi, eftersom vi sedan länge har talat om återvinning och återbruk. Denna artikel ger en översyn över
vad den cirkulära ekonomin de facto innefattar och hur begreppet relateras till tidigare koncept som industrin har använt förut, så som styrning av försörjningskedjor och industriell ekologi.

Figur 1: Cirkulär ekonomi

Från returlogistik till
kretsloppstänkande
Under de två senaste decennierna har intresset
för hållbarhet ökat inom forskning av försörjningskedjor, och hållbarhet är idag ett område
med betydande forskningsaktiviteter (Pagell and
Shevchenko, 2014). Avfallshantering var den första frågan som behandlades inom grön logistik.
Senare har returnering av produkter, även kallad
”omvänd logistik”, blivit allt viktigare. Det finns
många olika skäl till att konsumenter returnerar
varor, medan producenter har reglerade skyldigheter vad gäller produktreturneringar. Möbeltillverkare såväl som teknikföretag har länge tagit emot bland annat gamla möbler och vitvaror i samband med nyköp – främst eftersom detta kan öka på försäljningen, men också utav intresse för att undersöka användningmönster och
hållbarhet av slutanvändningsprodukter och integrering av detta lärande i utvecklingen av nya
produkter (Herold & Kovács, 2005).
Returneringar har dessutom fångat marknadsförarnas intresse, både för att varureturneringar utgör ett problem för ytterligare försäljning och för att lättheten att returnera en produkt kan bilda ett försäljningslöfte. Att underlätta returneringen av ett köp har blivit ett viktigt löfte som underlättar försäljning av kläder
på nätet. Intressant nog har det visat sig att de
kunder som returnerar mest kläder är de mest
lönsamma kunderna för e-handeln (Hjort et al.,

2013). Regleringar kring producentansvar tvingar producenter att ta hand om sina uttjänta produkter.
Omvänd logistik börjar från slutanvändare
där uttjänta produkter samlas in som returprodukter och behandlas sedan genom olika strategier inklusive återanvändning, reparation, återtillverkning och återvinning (Figur 2) (Agrawal
et al., 2015). Ur ett ekologiskt perspektiv är fokusen i omvänd logistik i linje med den omvända
pyramiden för resursminskning och återhämtningsalternativ (Carter & Ellram, 1998). Först
och främst kommer dock beslutet över vad som
skall samlas in versus hur returneringar kan
undvikas. Undvikande av returneringar kräver
en mer utvecklad syn på den omvända logistiken från att endast beakta materialflöden ”bakåt” i försörjningskedjan till att beteckna frågor
om resursminskning och ekologisk produktutveckling från första början. Det är det sistnämnda tankesättet som avses med kretsloppstänkande i försörjningskedjor (eng. closed loop supply chains).
Samma principer kan tillämpas baserat på
ekonomiska syften, då man satsar på konkurrensfördelar från returhantering (Stock et al.,
2002). Det finns tre huvudmål för returlogistik
ur ett ekonomiskt perspektiv: kostnadsundvikande, kostnadsminskning och ökning av efterfrågan. Kostnadsundvikandeperspektivet råder
i branscher där avfall och använda eller förfallEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2019
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Figur 2: Grundflödet av framåtgående och omvända logistiska processer, anpassad från Argwal et al. (2015).

na varor kan skapa hälsorisker. Kostnadsminskningsperspektivet sträcker sig till alla typer av
tekniska problem, från nätverksdesign till verkstadsgolv- och lagerkontroll (Guide & van Wassenhove, 2001). Att ta tillbaka produkter för att
öka på efterfrågan kan samtidigt förbättra kundlojaliteten och vinsten samt förbättra företagets
offentliga image (Rogers et al., 2002). Intressant
nog säljer återtillverkade varor i vissa fall, till exempel inom bilindustrin, med högre vinstmarginaler eller kan nå en mer lönsam sekundärmarknad än nya varor (Stock et al, 2002; Argwal et al., 2015).

Kretslopp i försörjningskedjor
eller i industriella nätverk
Enligt Sarkis (2001) kan grön styrning av försörjningskedjor ses som en operationalisering av industriell ekologi, medan kretsloppstänkandet i
försörjningskedjor inkluderar ett livscykelsperspektiv och en holistisk syn av industriell ekologi. Industriell ekologi har definierats som ett
”nytt system för att beskriva och utforma hållbara ekonomier” (Ehrenfeld, 1997, s. 87), och cirkulär ekonomi kan sägas vara inspirerat av industriell ekologi och vagga-till-vagga-tänkande. I
industriell ekologi betonas de fysiska flödena av
material och energi i industriella processer istället för affärsperspektivet (Korhonen, 2004), med
huvudsyftet att minska miljöinverkan inom ett
industriellt system (Seuring, 2004). Detta industrisystem kan definieras på tre olika sätt: inom
en industri eller sektor, i en region, eller inom en
”produktkedja” (Boons & Bas, 1997).
14
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Ett system inom en industri eller sektor är karakteriserat av gemensamma produkter, resurser eller råmaterial (Boons & Bas, 1997). Detta
förhållningssätt hjälper med att formulera och
uppnå gemensamma mål för en bransch. Dessa
kan exempelvis vara fastställandet av standarder för utsläpp eller eliminerandet av användning av omstridda material. Det sistnämnda är
särskilt viktigt när det gäller konfliktmineraler,
material som är bundna till barnarbete och riskfyllda metaller.
Det geografiska perspektivet är särskilt lämpligt för att belysa industrins förhållanden som en
industriell symbios (Boons & Bas, 1997). Målet
är optimerade resursflöden där avfall minimeras
genom att det som faller ur en process blir inflöde till en annan. Till exempel vatten, som är biprodukten av en fabrik, kan användas till kylsystemet av en samlokaliserad fabrik.
Det tredje perspektivet, produktkedjan, påminner om kretsloppstänkandet i försörjningskedjan (Sarkis, 2001; Seuring, 2004). Fokusen
i produktkedjan ligger på processerna relaterade till ett visst material, med syftet att dematerialisera eller utföra en materialflödesanalys (Erkman, 1997). Däremot ligger fokus inte på transporter eller andra process-, teknik- och tjänsteleverantörer, som man nog skulle ta i beaktande
i försörjningskedjan.

Det nya i cirkulär ekonomi
Det finns ett flertal industriella tillvägagångssätt
och forskning som fokuserar på strategier som
förlänger livslängden av resurser (Blomsma and

Foto: Lehtikuva

Stadscyklarna i huvudstadsregionen är en delningstjänst där det går att köpa ett abonnemang för en kortare
eller längre tid.

Brennan, 2017) utöver de två huvuddisciplinerna som vi presenterat ovan. Så vad är det nya i
cirkulär ekonomi?
Europeiska kommissionen definierar cirkulär
ekonomi enligt följande: ”En övergång till en cirkulär ekonomi förskjuter fokus till återanvändning, reparation, renovering och återvinning av
befintliga material och produkter. Det som tidigare betraktades som avfall kan förvandlas till
en resurs ... Produkter är avsiktligt utformade
för att passa in i materialcykler, och som ett resultat flyter material på ett sätt som håller det
tillförda värdet så länge som möjligt – och restavfallen är nära noll” (Europeiska kommissionen 2014, s. 1). I december 2015 klubbade EUkommissionen igenom cirkulär ekonomi-paketet
med ambitionen att öka global konkurrenskraft,
främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya
jobb. Paketet har dock kritiserats för att det inte
är tillräckligt tydligt gällande resurseffektivitetsmål, som förblivit fokuserade på lågklassig återvinning (Blomsma and Brennan, 2017).
Konsumentens roll i efterfrågan för ekologiska
produkter har betonats mycket, även om verkligheten i detta har varit mycket omtvistad. Det

finns starka konsumentrörelser i denna riktning,
men bortsett från särskilda skandaler har konsumenterna svårt att följa komplexiteten i försörjningskedjor. Ändå stiger efterfrågan på nya
produkter överlag, och konsumenter som tillhör
nerväxtrörelsen är i minoritet.
Politiskt är aspekten av ekonomisk tillväxt genom den cirkulära ekonomin attraktiv, åtminstone så länge som tillväxten mäts i bnp. Till exempel inom kläd- och modebranschen är konsumenternas ständiga behov av nyhet och mode en av de största utmaningarna för cirkulär
ekonomi. Klädval är starkt kopplade till identitetsbyggande, och konsumenternas behov avseende estetiska preferenser förändras kontinuerligt (Niinimäki & Hassi, 2011). Det så kallade behovet av kläder kan inte reduceras till ett fysiskt
behov som skyddar mot väderförhållanden, och
kan därför inte besvaras endast genom högre
kvalitet och hållbarhet.
Utformningen av nya ”produktservicesystem”
(Tukker, 2015) betonar dematerialisering och
ekoeffektivitet. Exempel på nya produktservicesystem inom modebranschen fokuserar på uppgradering, modifiering och utlåningstjänster.
Ekonomiska Samfundets Tidskrift 2/2019
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Tanken är att företag ska kunna anpassa sitt affärserbjudande även till konsumenter som är redo att minska sin modekonsumtion (Armstrong
et al., 2015). Med andra ord betonas viktiga trender i den cirkulära ekonomin: delningsekonomin, tjänstefiering (eng. servitization) och uppvinning (eng. upcycling). Här finns ett stort behov för nya, innovativa affärsmodeller som bygger på till exempel uthyrning, abonnemang och
delande av produkter (Geissdoerfer et al., 2017).
Tjänstefieringstrenden vänder fokusen från
själva produkten till produktens funktion eller
upplevelsen. Istället för att köpa någonting kan
det hyras, för att tillgång till en produkt är det
viktiga i många fall, inte nödvändigtvis ägandet. I denna kontext talar man ofta om användare istället för konsumenter. Intressant nog har
till och med städer antagit denna trend tillsammans med delningsekonomin i sitt upptagande
av cirkulär ekonomi.
Delningsekonomin kan ses som sociala innovationer och har stor potential för resurseffektivisering. För att återgå till beklädningsexemplet,
finns det klädklubbar där konsumenter kan låna
ett visst antal plagg varje månad. Mera kända exempel är uthyrningen av lägenheter, delägandet
av bilar och delandet av maskiner och verktyg.
En central princip i cirkulär ekonomi är att
produkter måste formges för cirkulär ekonomi.
Uppvinning är en strategi inom cirkulär produktformgivning som strävar efter högre kvalitet och
funktionalitet än originalmaterialet eller produkten (Lüdeke-Freund et al., 2018), och utgör också en intressant aspekt av hållbar innovation.
Uppvinning minskar inte bara behovet av primära resurser utan tillgodoser det politiska behovet
av ekonomisk tillväxt, industriers behov av högre vinstmarginaler och konsumenternas behov
av nyhet. Förutom uppvinning är också teknologiska, organisatoriska och till och med sociala
innovationer viktiga för den cirkulära ekonomin
(Winans et al., 2017).

Kommande trender efter den cirkulära
ekonomin
Som sådan erbjuder cirkulär ekonomi ett nytt
perspektiv på resursanvändningen och en ny
kognitiv enhet för debatt. De olika strategierna
grupperade under begreppet cirkulär ekonomi
16
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”Delningsekonomin kan ses som sociala
innovationer och har stor potential för
resurseffektivisering.”
kanske inte är nya enskilt, men konceptet erbjuder en ny inramning av dessa strategier genom att uppmärksamma deras kapacitet att förlänga resursanvändningen och förhållandet mellan dessa strategier. Den cirkulära ekonomin har
omfattat många av de viktiga aspekterna av både industriell ekologi och kretsloppstänkandet i
försörjningskedjor, och kombinerat dessa med
nya trender; uppvinning och cirkulär produktformgivning, delningsekonomi och tjänstefiering. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand
i hand med resurseffektivet med hjälp av avancerade materialflöden och innovativa affärsmodeller.
Den cirkulära ekonomin delar inte bara sitt
fokus utan också sina förbiseenden med tidigare koncept: den starka produktfokusen distraherar lätt från andra miljöproblem som till exempel ett ökat transportbehov och därmed ökade
transportutsläpp. Dessutom kan den exklusiva
uppmärksamheten på miljöeffektivitet i sig vara kontraproduktiv. Hertwich (2005) kallar den
”backfire-effekt”, där effektiviteten har resulterat i billigare priser, drivit till en faktisk ökning
av efterfrågan, mer konsumtion och mer avfall.
Istället kan en fokus på att förlänga produktlivslängden leda till en intensifiering av produktens användning samt möjliggöra dess delning
med andra.
Vilka innovationer och delningsmodeller som
tränger igenom är också en fråga om samhällelig
acceptans (Kramer & Belz, 2008). Men även när
det gäller uppvinning kan de nyskapta produkterna undergräva användningen av gamla. Med
andra ord öppnar nya trender upp för nya frågor
men också ny kritik. Delningsekonomin har redan kritiserats från beskattningsperspektivet och
till och med på grund av potentiell diskriminering av användarna. Sist men inte minst utsätts
den cirkulära ekonomin såsom alla tidigare trender ut för samma kritik: ett exklusivt fokus på
miljön leder till att fenomenet kopplas bort från
sin samhälleliga kontext (Winans et al., 2017).
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