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Vi har allt att vinna
på cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en vision om ett ekonomiskt system där 
affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet, med hjälp av 
uppdaterade materialflöden och innovativa affärsmodeller.

Jag sprider ordet om cirkulär ekonomi i Sverige på
CircularEconomy.se, i en kommande reportagebok och
genom föreläsningar och workshops.





Varför har vi människor
problem med avfall
när myrorna klarar sig
bra i sina samhällen?



Consider this: all the ants on the planet, 
taken together, have a biomass greater 
than that of humans.

Ants have been incredibly industrious 
for millions of years. Yet their 
productiveness nourishes plants, 
animals, and soil.

Human industry has been in full swing 
for little over a century, yet it has 
brought about a decline in almost every 
ecosystem on the planet.

Nature doesn’t have a design problem. 
People do.

William McDonough & Michael Braungart
i boken Cradle to Cradle 

”



Om vi tänker om och designar produkter och affärsmodeller 
100 procent rätt från början kan vi skapa långsiktiga lösningar 
som fungerar lika bra som systemen i naturen, med material 
som flödar i loopar, utan avfall, gifter och skadliga utsläpp.

Internationellt är cirkulär ekonomi ett synsätt som vinner allt 
mer mark, med stora satsningar i Holland, Danmark och 
Storbritannien, och upprop på EU-nivå.

Managementkonsulter som McKinsey och Accenture har räknat 
på det ekonomiska värdet av cirkulär ekonomi. Företag som 
Google, Philips, Ricoh och Coca Cola har alla tagit cirkulära 
initiativ.



500
miljarder euro

...kan EU:s näringsliv spara årligen på
en övergång till cirkulär ekonomi

...enligt rapporten Towards The Circular Economy
från McKinsey & Ellen MacArthur Foundation (2012)



I Sverige har cirkulär ekonomi precis börjat få fäste. En av de 
viktigaste aktörerna inom området, Dame Ellen MacArthur besökte 
Stockholm i mars 2013. Ikea, H&M och Tarkett har nyligen gått med 
i det internationella initiativet Circular Economy 100.

Jag har sedan november 2012 hållit föreläsningar och workshops 
om cirkulär ekonomi för uppdragsgivare som Business Region 
Göteborg, Naturvårdsverket, Munktell Science Park och flera 
västsvenska kommuner. Bollen är i rullning.

Nu har du och dina medarbetare chansen att bli bland de första  
som talar om cirkulär ekonomi Sverige. Boka en föreläsning eller 
workshop inför hösten. Kontakta tobias@circulareconomy.se
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Föreläsning
”Vad är cirkulär ekonomi?”
Inspiration och orientering om hur cirkulär ekonomi fungerar och 

hur samhälle och näringsliv har allt att vinna på ett system där 
affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet.

20-90 minuter. Lämpar sig väl som frukost-/lunchföreläsning.

Från industrialismens linjära ekonomi till framtidens cirkulära 
affärsmodeller
100 procent bra istället för mindre dålig

Cradle to Cradle – biologiska och tekniska kretslopp
Att sälja funktion istället för produkt
Mängder av exemplifierande företagscase      ...och mycket mer.



Munktell Science Park, maj 2013 

Kungsbacka kommun, februari 2013 Naturvårdsverket, februari 2013 



Workshop Business Region Göteborg, maj 2013 
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Workshop
”Cirkulära affärsmodeller”
En tydlig och inspirerande vision om hur ett samhälle baserat på en 
cirkulär ekonomi kan se ut, fylld med konkreta företagscase där 
affärsnytta går hand i hand med resurseffektivitet. Efter inledande 
föreläsningar får deltagarna prova att själva utveckla verksamheter 
enligt cirkulära principer.

Pass 1 Föreläsningen "Vad är cirkulär ekonomi?"

Pass 2 Skräddarsydd föreläsning eller samtal med inbjuden gäst som 
är relevant för uppdragsgivarens verksamhet.

Pass 3 Workshop där deltagarna själva får arbeta med cirkulära 
affärsmodeller. Avslutas med redovisning och diskussion.

Halvdag eller heldag.



Business Region Göteborg
Munktell Science Park
Naturvårdsverket
Utblick, Handelshögskolan Göteborg
Houdini sportswear
Kungsbacka kommun
Länsstyrelsen i Hallands län
Yrkeshögskolan Göteborg
Mölndals kommun
CSR Västsverige

Uppdragsgivare i urval





... är skribent och föreläsare med
cirkulär ekonomi som specialområde

... lanserade i september 2012 CircularEconomy.se
som följer utvecklingen inom cirkulär ekonomi och cradle to cradle

... arbetar med en reportagebok om entreprenörer och visionärer som 
har siktet inställt på en cirkulär framtid

... har tidigare arbetat med magasinet Camino som han var med och 
grundade 2006. Han är också aktiv i föreningen Cradle Net.

Välkommen att höra av dig för mer information och
prisförslag på föreläsningar och workshops:
E-post tobias@circulareconomy.se
Telefon 0704833778

Tobias Jansson
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Blogg www.circulareconomy.se

Twitter @tojler

Facebook www.facebook.com/circulareconomyse

LinkedIn http://www.linkedin.com/company/3209249?trk=prof-exp-
company-name
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