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Råvarupriser har fallit i 200 år

“new methods for prospecting 

and exploitation have 

compensated increased 

demand resulting in lower 

prices” 

Julian 

Simon
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Price development phosphorous
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Behovet av en resursrevolution

1980 1.1 miljarder

2009 1.8 miljarder

2030 4.8 miljarder

Faktor 4

Faktor 10

Faktor 20

Kräver utökade systemgränser bortom 

enskilda produkter, processer och 

organisationer
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Elleholms tomater, Mörrum

• Sveriges mest klimateffektiva tomater 

– Värme från massabruk och CO2 från spritproduktion

• 50 g CO2 per 1 kg tomater – 20 X bättre än medeltomaten
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Avfalls- och energisektorns 

integration och utveckling

Mat

Foder

Näring

Drivmedel

El

Processånga

Värme

Kvittblivning



Utmaningar för industrin
• Ökade kostnader för råvaror, avfall och energi
• Produkternas miljöprestanda allt viktigare

Skogsägarna

Biowaste
Soft 

Tissue

Plast&

Papper

Vidgade 
systemgränser –
nya möjligheter för 
lösningar

Vem kan/ska göra 
det?

Abeno

paper 

Vattenkraft



Industriell symbios – förändrad samhörighet

Industriella aktiviteter
i en organisation

Input Output

Input

Organisation

Organisation

Öka värdet av underutnyttjade resurser
Gemensam koordination av industriomr

Personliga möten
Långlivade innovationsarenor

Bi-produkt

Huvudprodukt

Försörjnings-
samarbeten

Diversifiering
Valorisering



Upptäcka industriella symbiosnätverk



Industriell symbios Lidköping

15 Mirata, Eklund, Villman, Feiz



Vad kännetecknar industriell symbios i 
Sverige/Norden i en global jämförelse?

• Biobaserad ekonomi

• Förnybar energi

• Offentliga/privata partnerskap; fjärrvärme, städer

2017-11-16 16Mats Eklund

Industriell och urban symbios



Värdeskapande genom

industriell och urban symbios

Industriell

konkurrens-

kraft

Hållbara

städer och

landsbygds-

utveckling

Biobaserad

och cirkulär

ekonomi

Kollaborativ innovation



Kunskapsläge

Hinder och framgångsfaktorer

Sociala

Ekonomiska

Organisatoriska Tekniska

Politiska
Verkningsfulla stödfunktioner

och facilitering

Analytiska verktyg



Facilitering av industriell symbios

• Goda exempel

– Hållbarhets- och ekonomisk potential

– Upplägg och genomförande av affärer

• Sociala processer

– Arenor och nätverk

• Vad har vi och vad behöver vi? 

– Tillit och relationsbyggande 

• Institutionella villkor

2017-11-16 19Mats Eklund



Regional institutionell kapacitet för

industriell och urban symbios

Nivån av den samlade förmågan som regionala relevanta aktörer (företag, 

offentliga organisationer och kunskapsinstitutioner) har att kunna mobilisera

gemensamma samarbetsprojekt

Relationella resurser

Kunskapsresurser

Mobiliseringsförmåga

Regional institutionell kapacitet



Bygga regional institutionell kapacitet –

exemplet Malmö

Aktiviteter/Interventioner Genomslag för institutionell kapacitet

• Regelbundna frukostmöten

• Workshops och möten i projekt

• Studieresor

• Möten mellan två parter

• Nya professionella och personliga relationer

uppstår och tidigare relationer förbättras

• Bättre kunskap om varandra och starkare

tillit

• Nya partnerskap

• Systematisk kartläggning av inputs och

restflöden

• Bilaterala utredningar av samarbetsprojekt

• Systematisk utvärdering av nya afärsmöjligheter

• Ny kunskap om nya möjligheter

• Förbättrad kunskap om potentialer, barriärer

och behov av ny kunskap

• Bi- och multilaterala diskussioner om 

implementering

• Matchmaking arrangemang

• Utveckling av visioner, planer och program

• Utveckling av en kommunal symbiosfunktion

• Formulering av gemensam strategi för hur

mobilisering ska gå till 

• Dialog med nya externa aktörer

• Ett arbetssätt för systematisk mobilisering

har utvecklats




