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Verksamhetsberättelse 2019 CSR Småland, ideell förening 
 
 
Föreningens utveckling 
 
Föreningen bildades av Jenny Jakobsson, Adlignum AB, Anna Carendi, Diya Consulting AB, 
och Patrik Sundberg, Sundberg Sustainability AB, den 29 april 2016. I november 2016 hade 
föreningen ett extrainsatt årsmöte för att välja styrelse och i april 2017 hade föreningen sitt 
första ordinarie årsmöte.  
 
Syftet med föreningen är: ”Att skapa engagemang bland företag och andra aktörer till att 
utveckla hållbara verksamheter och därigenom bidra till en attraktiv region, samt att vara en 
mötesplats som bidrar till hållbar verksamhetsutveckling och nya affärsidéer.” 
 
Företag, ideella föreningar, aktörer inom utbildning samt offentliga aktörer kan bli 
medlemmar i föreningen. Under 2019 gick CSR Småland från 44 till 62 medlemmar. 
Målsättningen är att nå 100 medlemmar under 2020. 
 
Aktiviteter under året 

• 18/1 Möte hållbarhetssamordnare 
Möte med ett antal hållbarhetssamordnare för ett antal kommuner i Jönköpings län 
för att informera om föreningen och projektet cirkulär ekonomi.  

• 23/1 Träff med fokus på cirkulär ekonomi i Vaggeryd. Arrangör: Leader Västra 
Småland. All:In och ReMida deltog också. CSR Småland presenterade föreningen och 
projektet cirkulär ekonomi.  

• 25/1 Frukostföreläsning om hållbar konsumtion och produktion (mål 12). 
Frukostföreläsning med Hanna Stengård, hållbarhetschef på ROL och Rasmus 
Sandberg ansvarig för Soeco i Jönköping, på Huskvarna Stadshotell om hållbar 
konsumtion och produktion.  

• 25/1 Frukostträff för samhällsentreprenörer och sociala innovatörer. Arrangör:  
Coompanion Jönköpings län. CSR Småland presenterade föreningen och projektet 
cirkulär ekonomi.  

• 29/1 Inspirationsfrukost på Science Park i Jönköping. CSR Småland presenterade 
föreningen och projektet cirkulär ekonomi. 

• 20/2 Jobbträff Gislaved. För fjärde året i rad arrangerades jobbmässan för 
inkludering, en mässa för både arbetssökande, arbetsgivare och för civilsamhället.  I 
år under namnet Jobbträff Gislaved. CSR Småland informerade om föreningen och 
projektet cirkulär ekonomi.  

• 28/2 UF-mässan på Elmia i Jönköping. CSR Småland föreläste på ett 
lunchseminarium med tema hållbar konsumtion och produktion. 



	

	 2	

• 28/2 Skräp är det som återstår när fantasin tagit slut. CSR Småland var 
medarrangörer till en lunchföreläsning om cirkulär ekonomi som Jönköpings 
kommun anordnade i kvarteret Ödlan. Karin Nordenstam från ReMida medverkade. 
ReMida är ett kreativt återanvändningscenter i Vaggeryds kommun. Här samlas rest- 
och spillmaterial från företag. Material som skulle slängts blir istället till ett värdefullt 
pedagogiskt material som används i förskolor, skolor och fritidshem. 

• 1/3 Informationsträff för Miljödiplomerade företag. Träffen arrangerades av 
Miljöstrategen. CSR Småland berättade om föreningen och om projektet kring 
cirkulär ekonomi. 

• 5/3 Östra Vätterbrantens styrelsemöte 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi.  

• 6/3 Träff med näringslivschefer inom Jönköpings län 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi. 

• 5/3: Årsmöte + föreläsning/workshop om cirkulär ekonomi (för mer info, se nedan 
under Pilotprojekt inom Cirkulär Ekonomi) 

• 18-21/3: Utbildning i ECG-bokslut 
ECG står för Economy for the Common Good. ECG-bokslut är ett handfast verktyg 
som kompletterar företagets finansiella bokslut genom att mäta hur stor 
samhällsnytta som genereras utifrån sociala, demokratiska och miljömässiga 
värden. Ett 10-tal personer gick utbildningen under fyra dagar i Jönköping.  

 

 
 

• 22/3 Atea Hållbarhetsnätverk 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi.  

• 3/4 Miljömålssamordnarträff 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi. 

• 8/4 Internationell Vänner i Värnamo 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi.  

• 24/4 Konferens om socialt entreprenörskap + jobbmässa, Jönköping  
Jönköping University anordnade en konferens om socialt entreprenörskap, följt av en 
jobbmässa tillägnad de hållbara utvecklingsmålen Agenda 2030. CSR Småland var 
medarrangörer. 

• 22/5 Jönköpings näringslivsdag 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi. 
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• 5/6 Varför ska man hållbarhetsredovisa? 
Frukostseminarium om vilka fördelarna och utmaningarna är med att 
hållbarhetsredovisa samt hur man lyckas med sin hållbarhetsredovisning. Jönköping 
Energi och HSB Göta delade med sig av sina erfarenheter av att göra årliga 
hållbarhetsredovisningar. 

• 30/8 Ett näringsliv fritt från sextrafficking 
Susann Dutt, processledare för Ett näringsliv fritt från trafficking från antitrafficking-
organisationen RealStars redogjorde för resultatet från en studie bland svenska 
börsföretag om hur de arbetar för att motverka sexuell exploatering kopplat till 
affärsverksamheten och tjänsteresor. Deltagarna fick också tips och inspiration kring 
hur företag och organisationer kan bidra till en bättre värld fri från sextrafficking. 

• 6/9 Frukostmöte med Värnamo Näringsliv, Vandalorum 
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi.  

• 1-2/10 24H Race for Sustainability 
CSR Småland var medarrangör till ett 24 H-race där 120 studenter skulle komma på 
lösningar åt sex olika företag för hur de skulle kunna ta sitt hållbarhetsarbete till 
nästa steg. Eventet var en del av projektet Innovation Runway som drivs av Science 
Park mfl. Två av CSR Smålands medlemsföretag deltog; Orwak och NY Studio. 

• 3/10 workshop om Agenda 2030 och de globala målen 
Som en del av Globala Veckan arrangerades en workshop om de globala målen 
tillsammans med Hållbarhetsteamet och Jönköpings kommun med finansiering av 
Sida. Deltagarna fick möjlighet att identifiera viktiga mål för sina respektive 
verksamheter samt hur de kan bidra till att målen nås. 

 

 
 

• 4/10 Rättvisa och ekologiska kläder 
Under Globala veckan arrangerade CSR Småland även ett seminarium tillsammans 
med Jönköpings kommun. Temat var ekologiska och rättvisa kläder. Annika Axelsson, 
grundare till textilföretaget ByDem, föreläste om att det går att producera textiler 
och kläder utan att människor utnyttjas eller miljön skadas.  

• 15/10 Jobbmässan 
CSR Småland var medarrangörer till Jobbmässan som arrangerades av Jönköpings 
kommun och Arbetsförmedlingen. Medverkade genom att informera om föreningen.  
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• 7/11 Hållbarhetskonferens Hållbara Affärer – genom cirkulär ekonomi (för mer info 
se nedan) 

• 8/11 Bottnaryds företagarförening  
CSR Småland informerade om föreningen och om projektet kring cirkulär ekonomi. 

• 14/11 After Work på temat Artificiell Intelligens och etik 
After Work tillsammans med Science Park där vi diskuterade vad innebär egentligen 
AI? Hur ser det ut i vårt län? Hur kan vi förhålla oss till maskiner som blir mer 
intelligenta än människor? Vilka är de etiska fallgroparna och hur undviker vi dem? 
Deltog gjorde Husqvarna, Elmia, Hållbarhetsteamet och Ulrik Josefsson, rektor för 
Akademin för Ledarskap och Teologi. 

• 22/11 Informationsträff om nätverket Hållbar Arbetsplats 
Under 2020 kommer CSR Småland driva ett nätverk med fokus på hållbara 
arbetsplatser med fyra träffar under ett års tid som kommer ledas av Yvonne Sjöberg 
på Odeas. Som en start bjöds det in till en informationsträff. 

 
Pilotprojekt inom Cirkulär Ekonomi 
I slutet av 2018 beviljades CSR Småland 700 000 kr från Tillväxtverket och lika mycket från 
Region Jönköpings län för att driva ett pilotprojekt inom cirkulär ekonomi under 2019. Ett 
mål med projektet var att ”Medvetandegöra om affärsmöjligheter med cirkulär ekonomi för 
små och medelstora deltagande företag och andra företag i Smålandsregionen.” Genom ett 
antal informationstillfällen nådde vi drygt 500 personer.  
 
Ett annat mål var att ett antal företag skulle delta mer aktivt i projektet genom föreläsningar, 
workshops och individuell coaching för att ”Utforma en handlingsplan för utveckling av 
cirkulär ekonomi i form av affärsmodell, samarbeten eller i symbios”. Under projektet har 13 
företag deltagit, genomgått en nulägesanalys för att identifiera potential för cirkularitet i 
verksamheten samt utvecklat handlingsplaner för en cirkulär affärsmodell. Intentionen var 
att utveckla en handlingsplan, men sju av företagen har redan börjat implementera 
modellen för att testa i verkligheten. Deltagande företag var: Atea, Circular Centre, Coloreel, 
JRAB, Materia, NC Nordic Care, Ny Studio, Skeppshult, Recyctec, Robo10, ROL, Vox Hotel och 
Vän.  
 
Ett tredje mål var att ”Utveckla en 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. Samtidigt vill vi skapa en tvärsektoriell 
samverkansarena som kombinerar nätverksskapande, forskning och praktiskt arbete inom 
cirkulär ekonomi”. Under projektet har vi utvecklat och utvärderat en processmodell för 
SMEs. Input på processmodellen kommer från: RISE, Serus, JU och företagen som deltagit i 
projektet. Projektet har också bidragit till nya samarbeten mellan deltagande företag 
och/eller medverkande aktörer.  
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Här följer en beskrivning av projektets aktiviteter (förutom informationsträffar som är 
beskrivna ovan under Aktiviteter under året). 

5/3 UPPSTART AV PROJEKTET MED FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP 

Tomas Ekström från On Solid Ground AB, och tidigare hållbarhetschef på Kinnarps AB, gav en 
inblick i vad cirkulär ekonomi är och exempel på hur det kan omsättas i ett företags 
affärsmodell. Under workshopen jobbade vi i mindre grupper med att identifiera möjligheter 
för cirkularitet. Vid detta tillfälle medverkade förutom deltagande företag, representanter 
från andra företag, akademien, ideella organisationer och offentliga aktörer, som hade 
intresse av att lära sig mer om cirkulär ekonomi. 

 
4/4 FÖRDJUPAD KUNSKAP OM CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER 
Den andra träffen var en workshop för de företag som valt att vara deltagare i projektet. 
Syftet var att ge deltagarna fördjupad kunskap om cirkulär ekonomi, industriell symbios och 
grundläggande principer för cradle to cradle. Ett ytterligare syfte var att företagen skulle 
börja tänka konkret i vad cirkulära modeller kan betyda för respektive verksamhet. 
Emma Dalväg från Coest föreläste om cirkulära affärsmodeller och industriell symbios och 
gick igenom centrala begrepp som t ex biologiska och tekniska näringsämnen samt gav en 
rad exempel på cirkulära affärsmodeller. Deltagarna fick göra övningar kring input – output – 
stock samt fundera på eventuella samarbetspartners för att skapa affärer av vad de listat 
under input – output – stock. Platsen för workshopen var Circular Centre, ett nystartat 
socialt företag i Jönköping och ett av de deltagande företagen. 
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3/5 FÖRDJUPAD KUNSKAP OM CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLER 
Den tredje träffen var en workshop för de företag som valt att vara deltagare i projektet. 
Syftet var att ge deltagarna förståelse om affärsmodellens utveckling och lära sig verktyget 
Business Model Canvas. Ett ytterligare syfte var att börja tänka konkret på förändrat 
värdeerbjudande till en specifik målgrupp. 
 
Träffen var förlagd på Rudenstams Bär & Frukt och började med en rundvandring där vi fick 
höra om hur Rudenstam utvecklat sin affärsmodell. Därefter föreläste Leona Achtenhagen 
och Anders Melander från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. De gick igenom 
Business Model Canvas och därefter fick deltagarna fundera över sitt företags 
värdeerbjudande till olika kundsegment. 
 

 

 
 
20/5 STUDIEBESÖK PÅ MATERIAL CONNEXION OCH LJSUGÅRDA  
Material ConneXion är en brygga mellan industrins tekniska kunnande och de kulturella och 
kreativa näringarna. Det är ett av världens största materialbibliotek som idag består av ca 
8000 avancerade, innovativa och hållbara material och tillverkningstekniker. 
 
Ljusgårda är en toppmodern klimatcertifierad inomhusodling, som med hjälp av svensk 
innovation kan styra luft, ljus och vatten för att skapa perfekta odlingsförhållanden för varje 
specifik planta. De använder endast förnybara energikällor, är helt fria från 
bekämpningsmedel och GMO och har cirkulära vattensystem vilket innebär 99% mindre 
vatten än traditionella odlingar. 
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28/5 STUDIEBESÖK PÅ ATACAC I GÖTEBORG OCH QTECH 
Atacac är ett svenskt klädmärke grundat av Rickard Lindqvist och Jimmy Herdberg. Atacac vill 
förändra hur vi designar, presenterar, säljer och producerar kläder.  
 
Glenn Wilander på Q Tech delade med sig av erfarenheter från ett digitaliseringsprojekt för 
resursutnyttjande av kapacitet för underleverantörer i stålindustrin under en träff på Science 
Park, Jönköping. 
 
5/9 CIRKULARITET I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSEN – HUR GÖR MAN? 
Thomas Nyström forskare på Rise delade med sig av sina expertkunskaper inom cirkulär 
ekonomi och produktutveckling och hur man får in ett cirkulärt tänk i design- och 
produktutvecklingsprocessen för att bättre ta tillvara på befintliga material.  
 
7/11 HÅLLBARHETSKONFERENS: HÅLLBARA AFFÄRER – GENOM CIRKULÄR EKONOMI 
Heldagskonferens för att öka kunskapen om cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.  
 

 
 
Programmet bestod av följande programpunkter:  

• Trender och möjligheter med cirkulär ekonomi, Tobias Jansson, circulareconomy.se 
• Cirkulära möjligheter genom nya material, Christian Bergman, Material Connexion. 
• Remida ser hållbarhet i allt de gör – hur hållbarhet vävs in på både väntade och 

oväntade sätt, Kerstin Nordenstam, Remida.  
• Footly hjälper dig att minska ditt ekologiska fotavtryck, samtidigt som du spar tid och 

dessutom får betalt!, Erik Vaim, Footly. 
• Måttet C – en möjlighet att mäta hur cirkulär en produkt är, Marcus Linder, RISE. 
• Måttet C – ett konkret exempel från ett lokalt möbelföretag, Christina 

Bergström, Swedese. 
• Hur kan företag mäta effekter och värden av verksamheten – socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt?, Erik Jannesson, Serus.  
• Biomimik – att lära av naturen för att öka cirkularitet, Jenny Jakobsson, 

Hållbarhetsteamet. 
• Resultat från CSR Smålands pilotprojekt kring cirkulär ekonomi – Hur har det gått för 

Vox Hotell, Atea, NC Nordic Care och Circular Centre att gå från linjärt till cirkulärt? 
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Under konferensen kunde deltagarna lämna in prylar till Footly för försäljning och uttjänt 
elektronik till Atea eller få sina kläder lagade av Circular Centre. Dessutom kunde deltagarna 
möta några av våra medlemmar (Hugo Design, RekoSund, Robo10, Uttryckeriet och Vän) 
som ställde ut och berättade om hur de är med och bidrar till en mer hållbar utveckling. Fika 
och lunch beställdes från vår medlem Circular Centre. Ett 100-tal personer, varav ett 30-tal 
studenter från Jönköping University deltog.  
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Studentsamarbeten 
Inom ramen för projektet gjorde 45 studenter från programmet Sustainable Enterprise 
Development på Jönköping University grupparbete med nio av de deltagande företagen för 
att själva förstå mer om cirkulär ekonom men även komma med förslag till företagen om hur 
de skulle kunna utveckla cirkulära affärsmodeller. En grupp studenter skrev också sina 
kandidatuppsatser om cirkulär ekonomi kopplat till detta projekt under våren 2019.  
 
Övrigt 
 
Kommunikation 
Under året har föreningen skickat ut ett antal nyhetsbrev till medlemmar och andra som är 
intresserade av föreningens verksamhet. Föreningens hemsida har uppdaterats och inlägg 
har gjorts framför allt på Facebook. Under året har föreningen startat ett Instagram- och ett 
LinkedIn-konto. Föreningen har även ett Twitter-konto, som dock inte uppdateras så 
frekvent. 
 
JP har uppmärksammat vår nya satsning Nätverket Hållbara arbetsplatser som vi kommer 
driva under kommande år: https://www.jp.se/article/hon-kampar-for-halsosamma-
arbetsplatser-vi-pratar-om-det-men-det-hander-inget/ 
 
Nätverksträff 2019-08-22 
I augusti deltog Anna Carendi och Jenny Jakobsson på en nätverksträff med andra 
hållbarhetsnätverk runt om i Sverige. Träffen hölls i Stockholm av CSR Sweden. Nästa år 
kommer CSR Småland i Jönköping att ordna en liknande träff för kunskapsöverföring och 
erfarenhetsutbyte mellan nätverken.  
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