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Ett jättestort problem…
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…inte bara miljömässigt…
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Källa: UN FAO, 2017.

…utan också ekonomisk

Globala resurspriser sedan 1900
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Strategiskt arbetssätt för att öka 
resursproduktivitet genom samverkan.

Handlar om långsiktiga samarbeten mellan olika 
aktörer och sektorer som möjliggör ökat värde 
från underutnyttjade resurser och främjar 
miljöinnovation.

En del av lösningen
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Affärsmässig 
konkurrenskraft

Hållbar 
samhälls- och 

stadsutveckling

Biobaserad 
och cirkulär 

ekonomi

Samverkan ger innovation

Innovativ samverkan

Industriell och urban symbios som möjliggörare
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Facilitering

Fokuserade insatser för att främja lokal och regional utveckling

Organisatoriska Sociala Politiska

Ekonomiska Tekniska Kunskap

Hinder och framgångsfaktorer
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Swedish Network for Industrial & Urban Symbiosis



För mer info…

www.industrialsymbiosis.se

http://www.industrialsymbiosis.se


Intresserad av kompetenshöjning?

http://industrialsymbiosis.se/utbildning.html
Registrera intresse på:

http://industrialsymbiosis.se/utbildning.html


Kurs inom cirkulär ekonomi:

Cirkulär omställning med regionsfokus
• Öppen för regionutvecklare inom region, länsstyrelse & kommun
• 4 tematiska områden (välj ett område, föreläsningar och workshops 

inom varje tematiskt område
• Regionsfokus

• Bioekonomi

• Industriell och urban symbios

• Cirkulär upphandling Anmäl ditt 
intresse här: 



murat.mirata@liu.se
peter.carlsson@chalmersindustriteknik.se

Tack!


