
	
	

 
Ta chansen att utveckla cirkulära affärsmodeller och öka ditt 

företags konkurrenskraft före dina konkurrenter! 
 
Vill ditt företag öka kunskapen om cirkulär ekonomi och få stöd att ta fram 
en egen handlingsplan för hur ni kan bli mer cirkulära? Då är ni välkomna 
att medverka i CSR Smålands pilotprojekt under 2019!  

 
För vilka? 
Små och medelstora företag i Jönköpings län, som vill öka kunskapen och medvetenheten om 
cirkulär ekonomi och få möjlighet att ta fram en egen handlingsplan för att bli mer cirkulära. Både 
tillverkande företag och tjänsteföretag från alla branscher är välkomna att delta.  
 
Vad får deltagande företag? 

• Ökad kunskap om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. 
• Inspiration från hur andra företag arbetar med cirkulär ekonomi. 
• Stöd att identifiera möjligheter för verksamheten att bli mer cirkulär (möjlighetsfokuserad 

nulägesanalys). 
• Stöd att ta fram en handlingsplan för genomförande. 

 
Vi kommer, förutom föreläsningar, workshops och studiebesök, att erbjuda varje företag 10 timmar 
individuell coachning för att göra nulägesanalysen och ta fram handlingsplanen.  
 
Vad krävs av deltagande företag? 

• Att delta på föreläsningar, workshops och individuell coaching under året. 
• Att med stöd från projektet genomföra en nulägesanalys och ta fram en handlingsplan. 

Handlingsplanen ska skickas in till projektägaren innan projekttidens slut. 
 
Deltagande företag får gärna närvara med flera representanter vid varje tillfälle.  
 
Aktivitetsplan 

  
Vill ni vara med? Mejla till info@csrsmaland.se  
 
Vid frågor, kontakta:  
Projektledare Jenny Jakobsson jenny@adlignum.se, 0725-61 01 04 
Kommunikationsansvarig Anna Carendi, anna.carendi@diya.se, 0736-23 83 91 
För mer information: www.csrsmaland.se 
 

  

Aktivitet Datum 
Start i samband med CSR Smålands årsmöte: 
Inspirationsföreläsning + workshop (öppen för alla) 

5 mars kl.8.00-12.00 

Föreläsning/Workshop (för deltagande företag) 4 april kl.8.30-12.30 
Föreläsning/Workshop (för deltagande företag) 3 maj kl. 8.30-12.30 
Studieresor (för deltagande företag) Preliminärt i slutet av maj 
Föreläsning/Workshop (föreläsning öppen för alla, workshop 
för deltagande företag) 

5 september kl. 8.30-12.30 

Konferens med fokus på cirkulär ekonomi (öppen för alla) 7 november (heldag) 



	
	
Information om projektet 
 
Vad är cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller? 
Det finns flera former av cirkulära affärsmodeller. Det kan till exempel vara att sälja tjänster och 
funktioner istället för produkter eller att förlänga livscykeln genom reparation, uppgradering och 
återförsäljning. Det kan också handla om att integrera olika verksamheter för att dra nytta av 
varandras restprodukter och restenergi (eko-industriella parker) eller att kombinera olika 
verksamheter i samma värdekedja (klusters). Ytterligare ett exempel är gemensamt brukande och 
ägande, vilket ökar utnyttjandegraden av produkterna.  
 
I projektet vill vi även lyfta in det sociala perspektivet. Genom att titta på HUR olika aktiviteter 
genomförs, kan nya perspektiv, såsom jämställdhet, förändrad syn på arbetskraft och nya typer av 
samarbeten (t ex sociala företag) bli en viktig del i cirkulär ekonomi. 
 
Syfte med projektet 

• Att små och medelstora företag ska förstå fördelarna med cirkulär ekonomi och agera för att 
ändra sin affärsmodell. 

• Att företagens produktion blir mer resurseffektiv med minskad miljöbelastning som följd.  
• Att gynna innovation avseende såväl produkter, som tjänster och processer.  
• Att stödja företag i länet att se över möjligheten att implementera cirkulär ekonomi i sina 

respektive verksamheter och att utveckla en handlingsplan för hur detta ska ske.  
• Att sprida kunskap och engagemang kring cirkulär ekonomi i Jönköpings län.  

 
Mål för projektet 

• Öka medvetenheten om affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi för små och medelstora 
företag i Jönköpings län. 

• För de 10-20 deltagande företagen: Utforma en handlingsplan för utveckling av cirkulär 
ekonomi i form av affärsmodell, samarbeten eller i symbios.  

• Att utveckla en metodik/processmodell för cirkulär ekonomi för små och medelstora företag, 
där det totala värdeskapandet kan beräknas. Avsikten med modellen är att användas vidare, 
förfinas och spridas.  

• Att skapa en tvärsektoriell samverkansarena som kombinerar nätverksskapande, forskning 
och praktiskt arbete inom cirkulär ekonomi. 

 
Projektägare 
CSR Småland är projektägare. CSR Småland är en ideell organisation vars verksamhet syftar till att 
inspirera och skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att utveckla hållbara 
verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region. CSR Småland ambition är vidare att vara 
en mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och utveckling av nya affärsidéer och 
samarbeten. CSR Småland har uppdragit åt Hållbarhetsteamet att leda projektet. 
 
Projektperiod 
Projektet pågår under 2019.  
 
Projektfinansiering 
Projektet finansieras av Tillväxtverket (700 000 kr) och av Region Jönköpings län (700 000 kr).  
 


