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1 BAKGRUND 

Hifab har fått i uppdrag av Jens Strömberg på Västerås Stad att utföra en nulägesanalys och skriva 

rekommendationer för att introducera industriell symbios (IS) i Västerås Stad. Syftet med projektet 

är att kort introducera IS för att skapa förståelse och visa på hur Västerås Stad kan stimulera 

utvecklingen av IS, få kunskap om vad som är viktigt om man vill börja arbeta med IS samt 

undersöka möjligheter för hur Västerås, Enköping, Eskilstuna och Strängnäs kan samarbeta för att 

framöver etablera eller främja IS. Arbetet har genomförts under vinterperioden december 2017-

februari 2018. 

 

I denna rapport redovisas resultatet från genomförd analys som fokuserar på en kort nulägesanalys, 

lärdomar/goda exempel, reflektioner och rekommendationer. 

1.1 BESTÄLLARE 

Västerås har en landareal på 1 143 km² och befolkning om 142 131 invånare. Antal företag i 

kommunen är 6 478 och antal anställda i kommunens organisation är 7 839. Västerås Stad har en 

avsiktsförklaring med Enköpings kommun, Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun: Fyra 

Mälarstäder. Utgångspunkter för samarbetet är att stärka de fyra kommunerna i regionarbetet, 

skapa mervärde för de samverkande kommunerna och vara ekonomiskt fördelaktigt. 1 

2 VAD ÄR IS?  

Cirkulär ekonomi (CE) är en vision om ett samhälle där vi inte längre har avfall utan material och 

resurser som cirkulerar om och om igen. Det finns flera angreppssätt för att nå en CE där cirkulära 

affärsmodeller ofta belyses. Ett annat sätt att arbeta mot en CE är genom IS, vilket är ett verktyg 

inom industriell ekologi som syftar till att gå mot en mer hållbar resursanvändning och minska 

avfallet i samhället. IS har hämtat inspiration från naturens biologiska symbioser där två eller flera 

arter utbyter material, energi eller information på ett ömsesidigt fördelaktigt sätt. Målet med IS är 

att skapa mervärde, minska kostnaderna och förbättra miljöprestandan genom samverkan. 

3 NULÄGESANALYS 

CE är ett begrepp som får större och större gehör i samhället. År 2016 var en cirkulär – och 

biobaserad ekonomi en del av stadsminister Stefan Lövens regeringsförklaring. Genom satsningar 

inom EU och Sverige ökar kunskapen och stödet för en kommunal utveckling i en cirkulär riktning. 

Nedan beskrivs några aktörer och organisationer som kan vara bra att känna till. 

3.1 EU-HANDLINGSPLAN FÖR EN CE 

EUs-handlingsplan för en CE har som syfte att stimulera EUs konkurrenskraft genom att stödja 

företag att framtidssäkra sina råvarutillgångar och bli mindre priskänsliga för volatila råvarupriser 

genom att skapa nya affärsmöjligheter och innovativa, mer resurseffektiva sätt att producera och 

konsumera. Målet är att se till att rätt regleringar införs, så att den cirkulära ekonomin kan utvecklas 

                                                 
 
1 Eskilstuna kommun. (2017, 8 november). Fyra Mälarstäder tar täten in i framtiden. 
https://www.eskilstuna.se/kommun-och-politik/forvaltningar-och-bolag/samarbete-malarstader.html 



IS - Nulägesanalys och rekommendationer 2018-02-15 

 

 4(13) Hifab AB 
 

på den inre marknaden och att ge tydliga signaler till ekonomiska aktörer och samhället i stort att 

CE är vägen framåt, med långsiktiga avfallsmål samt konkreta, breda och långtgående åtgärder som 

ska vidtas före 2020. 2 

3.2 ELLEN MACARTHUR FOUNDATION 

Ellen MacArthur Foundation är en lobbyorganisation för CE. Det har varit en viktig aktör i arbetet 

att sprida budskapet om CE de senaste fem åren och drivit mycket av lobbyarbetet mot EU. 

Förutom lobbying har de tagit fram mycket utbildningsmaterial för skolelever om CE som finns 

tillgängligt på engelska på deras hemsida. Ellen MacArthur Foundation driver en hemsida med 

verktyg för en cirkulär affärsutveckling, nätverk för lärare, och olika fokusgrupper exempelvis inom 

cirkulär textil.  

 

De har fått stort gehör för sina rapporter som årligen publiceras tillsammans med McKinsey där 

de visar på olika ekonomiska fördelarna för segment av en CE.  

 

Deras sista ben är nätverket Circular Economy 100 för företag, städer och myndigheter. Nätverket 

har som syfte att stödja utvecklingen av CE för sina medlemmar genom att skapa sektor- och 

nationsöverskridande samarbeten, bygga kunskap och kapacitet för en CE utveckling.  

 

Läs mer på Ellen MacArthur Foundations hemsida3 och om nätverket för städer4  

3.3 NORDISKA MINISTERRÅDET 

Nordiska ministerrådet är en samarbetsorganisation för de nordiska ländernas regeringar. 

Naturvårdsverket är vår svenska myndighet som är delaktig i Nordiska ministerrådets arbete med 

avfall och CE5. Nordiska ministerrådet har vid flera tillfällen lyft och stöttat en cirkulär utveckling. 

Exempelvis genom cirkulära exempel i rapporten 50 ways to make it happend, Industriell symbios i Norden 

och flera rapporter om delandeekonomi. Nordiska ministerrådet har också bjudit in till och 

faciliterat möten mellan forskare och nyckelaktörer kring bland annat IS. 

3.4 NATURVÅRDSVERKET 

Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har i uppdrag att driva frågan kring CE mot 

exempelvis Nordiska ministerrådet, EU och bistår löpande regeringen i arbetet att inför en cirkulär 

ekonomi. Naturvårdsverket uppmärksammar hinder och tar fram förslag på styrmedel som kan 

stärka utvecklingen av nya affärsmodeller för en cirkulär ekonomi. 

                                                 
 
2 Europeiska Kommissionen. (2015, 2 december). Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för 
den cirkulära ekonomin. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-
01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF 
3 Ellen MacArthur Foundation. https://www.ellenmacarthurfoundation.org 
4 Ellen MacArthur Foundation. Member Groups: Government and Cities. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100/member-groups/government-cities 
5 Naturvårdsverket. (2017, 26 juni). Nordiskt samarbete för cirkulär ekonomi. 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-
ekonomi/nordiskt-samarbete-for-cirkular-ekonomi/ 
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3.5 LINKÖPINGS UNIVERSITET  

De ledande forskarna inom IS finns idag vid Linköpings Universitet (LiU) och fokuserar på hur 

långsiktiga samarbeten mellan lokala och regionala aktörer möjliggör en effektivare användning av 

material, energi och andra resurser. Deras arbete syftar till en bättre förståelse av befintliga 

industriella symbiosnätverk liksom att bidra till utveckling av nya industriella och urbana 

symbiosprocesser i riktning mot en CE.  

 

Pågående forskningsprojekt vid LiU inkluderar: (1) The Industrial Ecology Research Programme 

2007-2019 (2) Hållbara Norrköping (3) Biogas Research Center (4) Resurseffektiva biodrivmedel 

(5) Samarbetsprojekt med cementföretag. 6 

 

Utöver LiU finns experter inom bland annat enskilda avfallsströmmar, metoder för utvärdering 

och affärsmodeller, vid exempelvis Rise, IVL, Chalmers och KTH. 

3.6 SIUS – SWEDISH INITIATIVE FOR INDUSTRIAL SYMBIOSIS 

SIUS grundades under hösten 2015 och drivs av LiU. Det är ett nätverk av aktörer i Sverige som 

har ett stort engagemang för IS. Hittills har SIUS träffats en gång per år och nyckelaktörerna inom 

SIUS driver för närvarande ett arbete finansierat av RE:source som syftar till att ta fram en nationell 

Roadmap för IS som skall vara klar i mars 2018. 

3.7 RE:SOURCE 

RE:source är sedan 2015 ett av regeringens strategiska innovationsprogram med fokus på att 

Sverige skall bli världsledande på att minimera och nyttja avfall. Deras uppdrag är att vara en 

nationell branschöverskridande innovationsarena, en mötesplats för aktörer inom svensk industri, 

avfallshantering och forskning. Aktörer kan vara medlemmar i RE:source nätverket och söka 

forsknings- och utvecklingsmedel från plattformen via Formas och Energimyndigheten. 

 

Läs mer på RE:source hemsidan.7 

4 GODA EXEMPEL 

I följande avsnitt har fem Svenska och internationella projekt inom IS lyfts fram. Syftet med urvalet 

är att visa på olika sätt som IS kan genomföras: IS mellan stora aktörer, hur en kommuns roll kan 

se ut, IS inom företag och utveckling av testbäddar. 

4.1 KALUNDBORG 

Kalundborg Symbios (KS) i Danmark påbörjades på 1960-talet och är ett av de första 

dokumenterande och mest kända exemplen på ett komplext och väl fungerande industriellt 

symbiosnätverk. I KS deltar offentliga och privata företag. Aktörerna har en geografisk närhet till 

varandra och delar idag upp mot 30 olika resurser i form av biprodukter med varandra. KS är också 

födelseplatsen för begreppet IS. 

                                                 
 
6 Linköping Universitet. Industriell Symbios. https://liu.se/forskning/industriell-symbios 
7 REsource. http://www.resource-sip.se 
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De främsta parterna i KS är Statoil (oljeraffinaderi), DONG (kraftverk), Gyproc, Saint Gobain 

(gipsskivor anläggningen), Novo Nordisk (läkemedelsfabrik), Novozymes (enzymproducent), 

Kara/Novern (lokalt vatten och avloppsvattenföretag) och Kalundborgs stad. Genom samarbete 

mellan aktörerna har exempelvis: 3 Mm³ vatten sparas genom återvinning och återanvändning, 

jästslam från insulinframställning blir resurs i en biogasanläggning och 150 000 ton återvunnet gips 

från desulphurization av rökgas (SO2) har ersatt import av rågips. Varje år sparar företagen i KS 15 

miljoner US dollar genom symbiossamverkan.8 

 

De viktigaste lärdomarna i att skapa och upprätthålla symbiosnätet i Kalundborg innefattar:  

 Kraften i att ha ett gemensamt problem som startskott för en IS (vattenbrist 60-talet) 

 Att ha olika slags aktörer och branscher som passar ihop 

 Fokusera på stora, kontinuerliga avfallsströmmar 

 Att ha ekonomiskt genomförbara projekt 

 Att ha små geografiska avstånd mellan aktörer 

 Att ha mental närhet mellan deltagarna 

 Att kommunen och de privata aktörerna gemensamt skapar ett symbioscentrum som driver 

processen av symbiosens utveckling 

Mer information om IS i Kalundborg på deras hemsida. 9 

4.2 BRITISH SUGAR 

British Sugar Factory i Norfol, England, är annorlunda från andra symbioser som nämns i denna 

rapport och visar hur det är möjligt att skapa en IS inom företagets gränser. Detta kallas ofta intern 

symbios i forskningen. Anläggningen Wissington är en förädlingsanläggning för sockerbetor som 

bildades 1925 som en del av British Sugar och levererar 420 000 ton socker per år i olika format. 

Även om socker är deras primära produkt, har företaget 12 olika säljbara produkter som är 

resultatet av IS, inklusive djurfoder, el, tomater och bioetanol. 10 

Genom att skapa produkter från eget avfall har British Sugar förbättrat sin energieffektivitet, 

användningen av jordbruksmark, samt minskat sitt avfall som går till deponi och mängden 

avloppsvatten. På detta sätt har företaget skapat en konkurrensfördel och säkerställt sin långsiktiga 

framtid genom nya affärsmöjligheter. 11 

Samuel W. Short m.fl. skriver att de tre viktiga organisatoriska faktorerna i British Sugar symbios 

arbetet är: 

                                                 
 
8 Ehrenfeld, John, Gertler, Nicholas. (1997). Industrial Ecology in Practice. The Evolution of Interdependence at 
Kalundborg. http://www.johnehrenfeld.com/Kalundborg.pdf 
9 Kalundborg Symbios. http://www.symbiosis.dk/en/ 
10 Ellen MacArthur Foundation. British Sugar plc: Increasing diversity, building resilience. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/case-studies/increasing-diversity-building-resilience 
11 Short, Samuel W., Bocken, Nancy M.P., Barlow, Claire Y., Chertow, Marian R. (2014). From Refining Sugar to 
Growing Tomaties. Journal of Industrial Ecology. Vol. 18. Sida 603-618. 
https://www.repository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/248753/Short_et_al-2014-
Journal_of_Industrial_Ecology.pdf?sequence=1 

http://www.johnehrenfeld.com/Kalundborg.pdf
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 Dedikerade innovationsgrupper som utvecklar nya produktlinjer genom att identifiera 

potentiella produktmöjligheter från avfall 

 Kommunikation mellan linjeproduktionsansvariga för att identifiera nya möjligheter och 

säkerställa en jämn integration och samarbete med bi-produktlinjer 

 Bra samarbete med leverantörer och partners 

 

Mer information om British Sugar kan läsas från Ellen MacArthurs hemsida som nämnts ovan 

samt British Sugar hemsidan12.  

4.3 HELSINGBORG 

Nyckelaktörer i Helsingborgs IS är Industrial Park of Sweden (drivs av Kemira), Helsingborg Stad, 

Nordvästra Skånes Renhållning (kommunalt och industriellt fast avfall), Öresundskraft (energi 

produktion) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp. De viktigaste synergierna inom området 

är värme och kyla, avfall, biogas och biofertilizer-synergi som har bidragit till flera miljöfördelar. 

Vad som gör industriparken Industrial Park of Sweden speciell är att företaget Kemira, med en stor 

mängd överskottsenergi, valt att skapa en industripark i anslutning till sin anläggning och genom 

detta facilitera utvecklingen av IS, infrastruktur för resursutbyte och finansieringen. Idag består 

symbiosnätverket av ett 20-tal företag som delar energi, material, logistik och infrastruktur med 

varandra. Det främsta resultatet är ett minskat behov av att producera värme och mindre 

efterfrågan på olika typer av fossila bränslen. Samarbetet genom IS har också minskat behovet av 

artificiellt gödselmedel och ökad miljöprestanda.13 

 

Nyckelfaktorer för att underlätta IS i Helsingborg från rapport av Filip Celander och andra, 2013, 

är:  

 Förtroende som är baserat på personliga relationer som inte kan tvingas eller underlättas 

genom officiella möten eller inledda nätverk 

 Affärsmöjlighet och ledarskap även om det inte alltid betyder direkt ekonomisk vinst 

 Gemensamt kommunalt ägande som framkallar förtroende och samverkan mellan företag 

och politik 

Mer information om IS i Helsingborg14 och Industriell Symbios webbsidan av Linköping 

Universitet15.  

4.4 SOTENÄS 

Sotenäs IS samordnas idag av Sotenäs Symbioscentrum som grundades 2015. Deras ambition är 

att stödja industriell- och social symbios mellan företag i kommunen och samtidigt lyfta 

befolkningens kompetens som en värdefull resurs. Sotenäs Symbioscentrum har tillsammans med 

                                                 
 
12 British Sugar. https://www.britishsugar.co.uk/ 
13 Celander, F., Enquist, R., Friman, K., Karlsson, P., Lundqvist, E., Persson, A., Rudolfsson, E., Sterne, A., 
Svanström, L., Öhnerud, M. (2013). Industrial Symboisis in Helsingborg. 
http://www.industriellekologi.se/documents/Helsingborg.pdf 
14 Industry Park of Sweden. www.industrypark.se/vart-koncept-industriell-symbios/ 
15 Linköping University. Industrial Symbios in Sweden. http://www.industriellekologi.se/symbiosis/ 
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konsulter vidareutvecklat ett sätt att utvärdera ISs mognadsgrad utifrån rapporten Barriers to 

Industrial Symbiosis av Golev et al. 2014 vilket de använt för att styra sin utveckling sedan 2015. 

De centrala delarna är den planerade symbiosen mellan beredningsindustrierna, en 

biogasanläggning och vattenrening där resurser, inklusive energi, slam och fiskavfall skall cirkulera 

mellan aktörer. Kommunen har varit med och stöttat arbetet bland annat genom detaljplaner, delta 

och driva forsknings- och utvecklingsprojekt och tillhandahålla en testbädd för företag som vill 

etablera sig som en del av kommunens symbios. Förutom de stora aktörerna testas idag symbiosen 

mellan laxodling- mikroalger och smolt- grönsaker i mindre skala. 

Sotenäs andra symbios rör avfall från havet. Här har Fiskarföreningen Norden spelat en central 

roll i sitt ihärdiga arbete med att skapa möjlighet för fiskare att lämna in uttjänta fiskeredskap. 

Avfallet de samlar in finsorteras lokalt för att sedan återvinnas i en anläggning i Danmark. Byggande 

av en lokal anläggning utvärderas just nu. 

Om fem år uppskattas symbiosen i Sotenäs minska koldioxidutsläppen med 60 000 ton/ år, minska 

övergödningen med 388 ton PO4-ekvivalenter per år, minska transporter med 19,3 miljoner 

tonkilometer per år16 och ha ökat den ekonomisk omsättning motsvarande 10 % av kommunens 

BNP vilket innebär 20 nya företag och 100 nya eller bibehållna arbetstillfällen.17 

Framgångsfaktorer från symbiosen i Sotenäs, från rapporten Industriell symbios i Sotenäs av Dalväg, 

Martin och Harries 2018 är: 

 Att kommunala tjänstemän tidigt åkte på studiebesök till Kalundborg tillsammans med 

lokala nyckelaktörer 

 Förankringen hos kommunens politiker och näringsliv 

 Den lokala entreprenörsandan och kulturen av samarbete 

 Förmågan att söka externa medel, rigga projekt och konsortium av relevanta aktörer 

 Att kommunen vågat prata om symbiosen i ett tidigt utvecklingsstadium och därigenom 

lockat fler att delta 

 Förmågan att koppla samman ”rätt” aktörer 

 Samarbete med forskning och konsulter 

 Företag enades kring en gemensam utmaning i vattenreningsbegränsningen 

Mer information om Sotenäs IS kan hittas från Sotenäs symbioscentrums hemsida.18 

4.5 IS I MALMÖ 

Sedan 2012 har Malmö arbetat för att bidra till utvecklingen av IS. Detta har initierats av en 

samordningsgrupp bestående av företrädare från kommunen, energiföretaget E.ON, Linköpings 

Universitet och konsultföretag WSP. Idag ligger symbiosens primära fokus på Norra 

Hamnregionen och är en del av det EU-finansierade projektet EPIC 2020. Tillsammans med EPIC 

                                                 
 
16 Martin, M., A., Carlsson, P. (2018) Envirnmental assessment of the Sotenäs Industrial Symbiosis Network. IVL.  
17 Harris, S. (2018) Socio-economic assessment of the Sotenäs Industrial Symbiosis Network. IVL 
18 Sotenäs Symbioscentrum. http://www.sotenassymbioscenter.se/ 
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2020, lokala aktörer och stöd från Vinnova har de lanserat ett projekt – DeladEnergi-DubbleEnergi 

(DeDe) som fokuserar på att hitta mer hållbara energilösningar med hjälp av IS.  

Dessutom utvecklar Malmö stad en Symbiosfunktion som syftar till att identifiera möjliga 

symbiosförbindelser mellan nya och befintliga aktörer bland annat i anslutning till nyetablering. 

Utgångpunkten är företagets behov och kapacitet i form av energi, materialanvändning, 

resursflöden, infrastrukturbehov etc. Målet är att kunna matcha företaget med befintliga aktörer i 

området. 

Symbiosfunktionens aktiviteter:  

1. Skapa symbios i befintliga stadsdelar 

2. Skapa symbios i nya stadsdelar och utvecklingsområden 

3. Arbeta som en katalysator och proaktivt främja nya symbiossamarbeten 

4. Kommunikation och marknadsföring 

Mer information om IS i Malmö kan läsas från Delad Energi webbsidan19 och rapporten från ett 

Climate-KIC20 projekt 

5 STEG MOT INDUSTRIELL SYMBIOS 

Med utgångspunkt från Hifabs samlande erfarenhet från att arbeta med kommuners 

symbiosutveckling, forskning och iakttagelser från andra aktörers arbete har Hifab tagit fram en 

trappa med rekommenderade steg för att initiera ett kommunalt symbiosarbete, se figur 1. Flera av 

stegen identifierades i summeringen 7 steg till en industriell symbios under projektet Industriell 

symbios21 – lokal samverkan för ett hållbart näringsliv som drevs av Sotenäs kommun i samverkan 

med Dals-Eds kommun och Falköpings kommun. 

 
Figur 1 Rekommenderade steg för att initiera ett kommunalt symbiosarbete 

                                                 
 
19 Delad Energi. http://deladenergi.se/ 
20 Climate-KIC. (2017). Urban Food from Residual Heat. Site description one – Malmö Harbour Area. 
http://www.climate-kic.org/wp-content/uploads/2017/04/Malmo.pdf  
21 Sotenäs Symbioscentrum. Industriell Symbios – Lokal samverkan för hållbart näringsliv. 
http://www.sotenassymbioscenter.se/media/1066/7-byggstenar-for-industriell-symbios.pdf 
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Inspirera 

En nyckel till framgång som bland annat Sotenäs kommun gynnats av är att lokala nyckelaktörer i 

form av tjänstemän, politiker och företagsledare och eller entreprenörer med kraft att driva 

förändring tillsammans besöker en fungerande symbios. Syftet med ett studiebesök är att utbilda 

sig kring IS och skapa sig en gemensam bild av möjligheter som kan ligga till grund för en lokal 

vision. 

 

Kartlägga 

Något som forskare såsom Chertow har visat på är vikten av att kartlägga de verksamheter som 

redan samarbetar och utbildar överskottsresurser med varandra. Genom att utgå från företag som 

redan samarbetar kan man skapa en så kallad språngbräda som har bättre förutsättningar för en 

vidare utveckling av en lokal symbios. 

 

Scenarier 

När en kartläggning har gjorts finns det ett stort värde av att utvärdera olika symbiosmöjligheter. 

Ett sätt är genom en System dynamics analys där olika scenarion kan vägas mot varandra. Andra sätt 

är samarbeten med forskare och studenter som utvärderar affärsmöjligheter, eller att bjuda in lokala 

aktörer för att väga olika möjligheter mot varandra. 

 

Senare steg som är viktiga är att upprätthålla en god kommunikation mellan aktörer i 

symbiosnätverket så att information om resursflöden och potentiella nya symbioser kan analyseras 

och vidareutvecklas. Ofta behöver symbioslänkar testas i mindre skala för att sedan skalas upp 

vilket gör att samarbete med forskning och experter tillsammans med tankar kring testmiljöer kan 

underlätta utvecklingen av symbios. När till slut lokala symbioser är identifierade och eventuellt 

nya har skapats finns det ett stort värde att utvärdera arbetet. Ett sätt är att använda strukturen 

framtagen i rapporten Barriers to Industrial Symbiosis och samarbeta med forskare för miljö- 

socioekonomiska- och affärsanalyser. 

6 REKOMMENDATIONER  

Här summeras våra rekommendationer för att börja utveckla en lokal IS. Det är viktigt att notera 
att utvecklingen av IS inte kommer över natten och behöver engagemang och ett kontinuerligt arbete 
över tid. Därför är det bra att ta sig tid att göra de första stegen för att initiera ett väl genomtänkt 
kommunalt symbiosarbete då det bygger en bas för det framtida utvecklingsarbetet. Vi föreslår att 
som ett första steg arbeta med att inspirera, kartlägga och involvera och engagera. En möjlighet för detta 
arbete är samverkan mellan 4 Mälardals Städerna och att i framtiden visualisera symbiossamverkan.  
 
INSPIRERA 

 Identifiera nyckelaktörer inom kommunen och företag 

Nyckelaktörer kan till exempel vara tjänsteman, politiker eller företagsledare 

 Genomföra en studieresa tillsammans med nyckelaktörer  

Det är viktigt att alla nyckelaktörer får en förståelse för vad IS är och vilka utmaningar eller 

fördelar som finns 

 Lära från andra kommuner 



IS - Nulägesanalys och rekommendationer 2018-02-15 

 

 11(13) Hifab AB 
 

Idag finns bra exempel på kommunala aktörer att besöka för att lära sig om IS och få 

inspiration om kommunens roll i arbetet, ett exempel är Malmö och deras symbiosfunktion 

eller Sotenäs symbioscentrum 

 Kontakta LiU, SIUS och identifiera eventuellt ytterligare expertstöd 

En framgångsfaktor är att använda sig av experthjälp från forskare och konsulter. LiU och 

SIUS har bra kompetens och kunskap kring IS 

 

KARTLÄGGA 

 Göra en första kartläggning av befintliga företag, samverkan som redan sker, kompetens, 

stora avfallsströmmar och betydande resursbehov hos kommun och företag 

 Formulera tydliga systemgränser 

Det är viktigt att välja systemgränser för en kartläggning och det initiala arbetet. Symbioser 

har ofta större lönsamhet om de är lokala även om det varierar beroende på resurser och 

förutsättningar. En avgränsning genom symbiosgränser är avgörande för att begränsa 

arbete och fokus. 

 Roller 

o Vilken roll skall kommunen ta? 

Som beskrivits ovan finns det möjligheter för kommunen att ta olika roller i 

symbiosarbetet. Efter en kartläggning kan man se vilka behov som finns och utifrån 

det vilken roll kommunen skall ta. 

o Andra roller 

Det är rekommenderat att identifiera en långsiktig processägare som har en bra 

översikt över hela symbiosen och stor kunskap om det lokala näringslivet 

 

INVOLVERA och ENGAGERA 

 Kontinuerligt under arbetet involvera och engagera näringslivsrepresentanter och 

nyckelaktörer. Det kan göras genom: 

o Utbilda tjänstemän och näringslivsaktörer inom symbios 

o Presentera idéerna för befintligt näringsliv genom upparbetade kanaler och 

mötesplatser 

o Bjuda in näringslivsgrupper för att lyssna på deras behov, resursöverskott och 

befintliga samarbeten med syfte att involvera och förstå vilket stöd som önskas från 

kommunen 

 

VISUALISERA 

Visualisering är ett bra sätt att kommunicera och förmedla IS som ofta kan framstå komplext för 
utomstående aktörer. Mälardalskartan kan efter en kartläggning användas för att visualisera 
befintliga och potentiella symbiosutbyten. Exempel på visualiseringar med en karta som bakgrund 
är Cleantech Östergötaland22 och Kalundborg23. 

 

                                                 
 
22 Cleantech Öster Götaland. Modellen. http://cleantechostergotland.se/miljoteknik/modellen// 
23 Kalundborg Symbios. http://www.symbiosis.dk/en/ 
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Många forskare lyfter möjligheten med en databas för att kartlägga befintliga och önskvärda 
resurser. Dock uttrycker sällan nyetablerade symbiosnätverk behovet av en databas. Om behovet 
av en resursdatabas skulle identifieras och de lokala företagen accepterar att dela sådan information 
har Mälardalskartan potential att ligga till grund för en databas som bland annat kan användas för 
att koppla symbios till nyetablering och befintligt näringslivsstöd från kommunerna. 

7.1 SAMVERKAN MELLAN 4 MÄLARSTÄDER 

Det finns många möjligheter att samverka mellan de 4 Mälerstäderna exempelvis genom att söka 
projektmedel tillsammans, ta först steget Inspirera tillsammans samt kontinuerligt lära från varandra. 
Vårt förslag är att kartlägga lokala förutsättningar, resurser, verksamheter mm lokalt även om det 
finns ett stort värde av att stötta varandra och ge feedback på varandras arbete. Det är också viktigt 
att ha en lokal processledare i varje stad som har en bra överblick över de lokala aktörerna.  
 
Inspiration till samarbetet mellan 4 Mälardalsstäderna kan fås från projektet Industriell symbios – lokal 
samverkan för ett hållbart näringsliv som drevs av Sotenäs kommun i samverkan med Dals-Eds kommun och 
Falköpings kommun. Här arbetade tre kommuner enskilt med stöd från konsulter med sin lokala 
symbiosutveckling men träffades kontinuerligt för att utbyta kunskap, erfarenhet och lära sig från 
varandra och från experter.  

7.2 MÖJLIGA MEDEL ATT SÖKA 

Erfarenheter från arbetet med flera andra kommuners uppstartsarbete med Industriell symbios 
visar att det kan vara svårt att få extern finansiering för förstudier om industriell symbios genom 
befintliga storskaliga utlysningskanaler så som RE:soruce och Vinnova. Ni har fördel som vill 
utvärdera symbios i en stadsmiljö, ofta kallad "urban symbiosis" vilket möjliggör fler utlysningar 
som riktar sig till städer. Vi föreslår att söka medel för en gemensam förstudie för 4 Mälarstäderna 
för att ta stegen inspirera och kartlägga. Möjlig finansiering av en förstudie: 

 Viable cities 

 RE:source (har ambition att inkludera symbios mer aktivt efter Roadmap tagits fram under 
våren 2018) 

 Av tillväxtverket administrerade EU medel för regional utveckling 

 LEADER (om inte alla städer vill samverka då de inte ligger inom samma LEADER 
område) 

 
Viable cities, RE:source och EU medel för regional utveckling har alla tre både finansiering för 
förstudier och utvecklingsprojekt vilket gör dem aktuella för ett framtida steg två. 
 
Det finns en ökad sannolikhet att bjudas in till projektkonstalationer och få projektmedel beviljat 
om ett samarbete med forskning etableras. Därför föreslås relationsbyggande med forskare vara ett 
av målen i en förstudie. 

SLUTSATS 

Baserat på de Goda Exempel som presenterats ovan kan man se att IS kan utvecklas på olika sätt, 

olika metoder kan användas och en kommun kan ta olika roll för att stimulera en IS. Exempelvis 

har Kalundborg arbetat med stora företag och British Sugar har börjat med IS inom ett företag. 

Därför är det viktigt att i början tänka igenom vad som är syftet med symbiosarbetet, hur mycket 

och på vilket sätt kommunen vill och kan vara engagerad. Å ena sidan kan kommunen vara en 

drivande processägare och möjliggörare genom exempelvis riggande av projekt och tillhandahålla 
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testbäddar likt de i Sotenäs. Å andra sidan kan kommunen integrera symbios i sina befintliga 

strukturer likt Malmös arbete kring näringslivsstödet vid nyetablering. 

 

Nyckeln till en lyckad lokal IS är att engagera och involvera nyckelaktörer kontinuerligt under 

utvecklingen för att lära av varandras framgångar och utmaningar. Förmågan att identifiera dessa 

nyckelaktörer i form av företag, tjänstemän och politiker spelar stor roll. Om företag inte vill jobba 

med IS eller inte ser affärsmässiga fördelar med sitt deltagande finns det låg sannolikhet att lyckas 

skapa en fungerande och långsiktig symbios. 

 

Även om är det är bra att lära sig från andra aktörer som jobbar med IS är det viktigt att utgå från 

sina lokala förutsättningar. Därför är en kartläggning av lokala aktörer, dess överskottsresurser och 

behov tillsammans med att sätta mål för symbiosarbetet viktigt. 


