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en genväg till hållbara 
framtidssäkra
städer och affärer

Obekväma sanningar
• Resursaptiten ökar
• Ingen nyhet
• Tiden och naturen är tuff

men…

Vi har makten och 
möjligheten att förändra!



Inga nyheter ...
• 1895 Svante Arrhenius
• 1917 Tidningen Land

• 1990 Sundsvalls Tidning

• 1993 Kretsloppsdelegationen

• 1994 National Geografic

Utdrag Sundsvallstidning 1990

”Forskarna på plats förordar en snabb
minskning av utsläppen av växthusgaser
med 70-80 procent. De får dock mothugg av
de politiska delegationerna på plats
Efter några dagars förhandlingar
rapporterar Sundsvalls Tidning att mötets
svenska ordförande Bert Bolin har det svårt.
Åsiktsskillnaderna är allt för stora för att få
till ett kraftfullt slutdokument.”

Utdrag ur kretsloppsdelegationen - Förstudie 1993
“Regeringen tillsatte 1993 en Kretsloppsdelegation med uppdrag att ta 
fram en strategi för utveckling mot ett kretsloppsanpassat samhälle 
där producenterna ges ansvar för att ta fram varor och material som 
är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga 
ämnen. I uppdraget ingick att ange vilka materialströmmar och 
varuområden som var mest angeläget att få fortsatt kontroll över med 
hänsyn till hälsa, miljö, och hushållning med naturresurser”



Vår resursaptit kräver nya lösningar och affärer

Innovationer och 
affärer

Material-
användning 

ökar dramatiskt

60-70 % av 
klimatutsläpp 
kommer från 

material

90% av 
artförluster 
kopplat till 

material

Veta det 
okända

De  okända vet!



Resursuttaget - lösningen på problemen

60 ton/capita uttag av resurser årligen

2,5 ton/capita avfall årligen

Hur bevaras värdet på materialen?



Cirkulär ekonomi eller vadå? 

Nya roller och affärsmöjligheter!



Förlorande resurser eller nya möjligheter?
5% av materialet återvinns

60% av materialet 
FÖRSVINNER

40% av materialet binds i 
ekonomin



Skutan läcker vad gör du?



Se materialets inneboende funktion



Materialets värde och funktion i fokus

● Minska inflödet (Öka resurseffektiviteten)
● Vad har ni för materialflöden?
● Tänk! Ta ansvar för nästa liv
● Förläng användning
● Gör materialplaner

Miljarder i 
läckage



Mäktigt ledarskap - bli en droppe!

● Kunskap är makt
● Aktion gör kunskapen mäktig!
● Varning för tidsfällan
● Ducka för rädslan att göra fel! 
● Mer med mindre => halvering i alla lägen
● Släck ljuset => Använd materialet
● Behov och begär 
● Materialhjulet öppnar upp för lösningar
● Skapa begränsningar 
● Lär av den kloka naturen



Det komplexa är okomplicerat

Enkla eller komplicerade

Linjära resursflöden

Monofunktionella 

Statiska

Avfall = problem

Fossila bränslen

Utvinnande

Globala resurser

Naturens lösningar Människans lösningar

Komplexa

Cirkulära resursflöden

Symbiotiska

Dynamiska

Avfall = Näring

Solenerig

Återgivande

Lokala Resurser

https://biomimicry.org/biomimicry-examples/

https://biomimicry.org/biomimicry-examples/


Allt handlar om perspektiv



Allt handlar om perspektiv



Who wants to lead the change?

Tack!
Evalena Blomqvist - Accelererar omställning (Linked In)


