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Abstract
Addressing increasing global environmental problems requires greater resource efficiency, and one way of working towards this is through industrial
symbiosis. Industrial symbiosis means that companies collaborate through
sharing of resources for collective benefits. The documented benefits of
working with industrial symbiosis indicate that there is potential for companies to operate commercially with facilitation of industrial symbiosis. An
interesting company to study within this context is Econova. Econova operates within the recycling and gardening industry and has been identified as a
possible catalyst for industrial symbiosis. The aim of this study is to investigate how Econova can develop business opportunities through facilitation of
industrial symbiosis at a regional level.
A literature review was conducted with the aim of identifying important
factors for facilitation of industrial symbiosis and previous research on industrial symbiosis from a business perspective. The literature shows that
there are a number of barriers and success factors for facilitation of industrial symbiosis and that their character changes over time. Furthermore, eight
types of key actors involved in the facilitation of industrial symbiosis were
identified: champions, coordinators, physical and institutional anchor tenants, brokers, orchestrators, decomposers and scavengers. These key actors
have different approaches for facilitation of industrial symbiosis and address
different barriers and success factors. The literature review also shows that
the research field of industrial symbiosis is relatively unexplored from a
business perspective.
Moreover, a review of facilitators in terms of companies involved in facilitation of industrial symbiosis operating in Europe was conducted with the
aim of identifying approaches for facilitation of industrial symbiosis in practice. The review was conducted through inquiries to experts in the research
field and resulted in the identification of six types of facilitators: knowledge
companies, network coordinators, park coordinators, recycling companies,
infrastructure companies and processing companies. These facilitators have
different approaches for facilitation and act partly preparatory, partly supplying. The review further shows that there are no facilitators that combine a
preparatory and supplying approach for facilitation of industrial ecosystems
at a regional level.
Furthermore, Econova’s current approach for facilitation was reviewed in an
interview study with employees of the company. The result shows that
Econova currently has a primarily supplying approach for facilitation which
is concentrated on specific energy and material flows. The result further
shows that Econova can be categorized as a recycling company, a broker, a
scavenger and a decomposer and that the company has some features similar
to the approaches for facilitation of knowledge companies and champions.
Based on the literature review and the review of facilitators, a recommended
approach for facilitation in the form of a business model was developed

regarding how facilitators can develop business opportunities through facilitation of industrial symbiosis at a regional level. The recommended approach for facilitation combines a preparatory and supplying approach for
facilitation. The prerequisites for the recommended approach for facilitation
were then evaluated partly through an application of parts of the recommended approach for facilitation in a region, partly through an interview
study in the region with stakeholders from the identified customer segments.
The result of the study shows that it is possible to conduct the proposed activities of the recommended approach for facilitation with limited costs and
that the value propositions of the recommended approach for facilitation
address the needs of stakeholders and that there is an interest for the value
propositions. The recommended approach for facilitation thus has the potential of being a tool for developing business opportunities through facilitation
of industrial symbiosis at a regional level. However, it was only possible to
conduct a limited evaluation of the prerequisites within the boundaries of
this study and further evaluation is necessary to investigate the possibilities
of implementing the value propositions in practice.
Finally, Econova already has the prerequisites to implement parts of the
recommended approach for facilitation. However, to enable application of
all parts of the recommended approach for facilitation, Econova needs to
expand its approach for facilitation either through additional key resources
or additional key partnerships. With such a development Econova has the
potential of contributing to greater resource efficiency at a regional level
and the ability to help meet the growing global environmental problems.

Sammanfattning
För att bemöta de ökande globala miljöproblemen krävs ökad resurseffektivitet och ett sätt att arbeta för detta är genom industriell symbios. Industriell
symbios innebär att företag samarbetar genom utbyte av resurser för kollektiva nyttor. De dokumenterade fördelarna med att arbeta med industriell
symbios indikerar att det finns potential för företag att arbeta kommersiellt
med facilitering av industriell symbios. Ett intressant företag att studera
inom denna kontext är Econova som är ett företag som bedriver verksamhet
inom återvinnings- och trädgårdsbranschen och som tidigare har identifierats som en möjlig katalysator för industriell symbios. Syftet med denna
studie är att undersöka hur Econova kan utveckla affärer genom facilitering
av industriell symbios på regional nivå.
En litteraturstudie genomfördes med syfte att kartlägga viktiga faktorer vid
facilitering av industriell symbios samt tidigare forskning kring industriell
symbios ur ett affärsperspektiv. Litteraturstudien visar att det finns ett flertal
hinder och framgångsfaktorer för facilitering av industriell symbios och att
deras karaktär förändras över tid. Vidare identifierades åtta typer av nyckelaktörer som arbetar med facilitering av industriell symbios; eldsjälar, koordinatorer, fysiska och institutionella ankare, mäklare, dirigenter, destruenter
och nekrofager. Nyckelaktörerna har olika faciliteringsansatser och adresserar olika hinder och framgångsfaktorer. Litteraturstudien visar vidare att
forskningsområdet industriell symbios är relativt outforskat ur ett affärsperspektiv.
Vidare genomfördes en kartläggning av facilitatorer i form av företag som
arbetar med facilitering av industriell symbios och är verksamma i Europa
med syfte att utreda hur facilitering av industriell symbios sker i praktiken.
Kartläggningen genomfördes genom förfrågningar till experter inom forskningsområdet och resulterade i identifiering av sex typer av facilitatorer;
kunskapsföretag, nätverkskoordinatorer, parkkoordinatorer, återvinningsföretag, infrastrukturföretag och processindustriföretag. Facilitatorerna har
olika faciliteringsansatser och verkar dels beredande, dels levererande. Kartläggningen visar vidare att det saknas facilitatorer som kombinerar en beredande och levererande faciliteringsansats för facilitering av industriella ekosystem på regional nivå.
Vidare genomfördes en kartläggning av Econovas nuvarande faciliteringsansats i form av en intervjustudie med anställda på företaget. Resultatet
visar att Econova i dagsläget främst har en levererande faciliteringsansats
som är koncentrerad till vissa energi- och materialflöden. Resultatet visar
vidare att Econova kan kategoriseras som ett återvinningsföretag, en mäklare, en nekrofag och en destruent samt att företaget har vissa drag som påminner om kunskapsföretags respektive eldsjälars faciliteringsansatser.
Utifrån litteraturstudien och kartläggningen av facilitatorer utvecklades en
rekommenderad faciliteringsansats i form av en affärsmodell för hur facilitatorer kan utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på

regional nivå. Den rekommenderade faciliteringsansatsen kombinerar en
beredande och levererande faciliteringsansats. Förutsättningarna för den
rekommenderade faciliteringsansatsen undersöktes därefter dels genom tilllämpning av delar av den rekommenderade faciliteringsansatsen i en region,
dels genom en intervjustudie i den aktuella regionen med intressenter ur de
identifierade kundsegmenten. Resultatet från undersökningen visar att det är
möjligt att genomföra de föreslagna aktiviteterna i den rekommenderade
faciliteringsansatsen till en begränsad kostnad samt att den rekommenderade
faciliteringsansatsens erbjudanden svarar mot respondenternas behov och att
det finns ett intresse för erbjudandena. Den rekommenderade faciliteringsansatsen har därmed potential att vara ett verktyg för att utveckla affärer
genom facilitering av industriell symbios på regional nivå. Dock var endast
en begränsad undersökning av förutsättningarna möjlig att genomföra inom
ramen för denna studie och det krävs en vidare undersökning av förutsättningarna för att utreda möjligheterna till realisering av erbjudandena i praktiken.
Avslutningsvis har Econova redan i dagsläget förutsättningar för att tillämpa
delar av den rekommenderade faciliteringsansatsen. För att möjliggöra tilllämpning av samtliga delar behöver dock Econova utöka sin faciliteringsansats genom antingen kompletterande nyckelresurser eller nyckelpartnerskap.
Med en sådan utveckling har Econova potential att bidra till ökad resurseffektivitet på regional nivå och att bidra till att bemöta de ökande globala
miljöproblemen.
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1 Inledning
Världen står inför ökande utmaningar i form av klimatförändringar, utarmning av resurser och en växande befolkning (UNEP 2012a). Under 1900talet ökade den globala medeltemperaturen med 0,85° C (IPCC 2013) och
resursanvändningen ökade med en faktor 8 (UNEP 2011). I dagsläget beräknas världens befolknings samlade ekologiska fotavtryck1 motsvara ett
och ett halvt jordklot (Ewing et al. 2010) och denna siffra uppskattas kunna
stiga till nästan tre jordklot till år 2050 (Pollard et al. 2010). På nationell
nivå har Sverige antagit sexton miljökvalitetsmål som fungerar vägledande
för det svenska miljöarbetet (Naturvårdsverket 2013). I dagsläget bedömer
Naturvårdsverket (2014) att fjorton av dessa inte kommer att uppnås inom
avsatt tid.
För att klara av att bemöta dessa utmaningar krävs ökad resurseffektivitet2
(Europeiska kommissionen 2011; Prop. 2013/14:1). Ett sätt att arbeta för
ökad resurseffektivitet är genom industriell symbios (Jacobsen & Anderberg
2004; Zhu & Ruth 2014) vilket även är ett medel som förespråkas av EUkommissionen (Europeiska kommissionen 2011) och som har uppmärksammats av både OECD (2009) och Världsbanken (2012). Industriell symbios handlar kortfattat om att företag samarbetar genom att utbyta resurser
(Chertow 2000). Industriell symbios har vidare betonats som ett medel för
regional utveckling3 i form av bland annat stärkt regional konkurrenskraft
(Zhu & Ruth 2014) och skapande av nya arbetstillfällen (Gibbs et al. 2005).
Vidare finns det exempel på att industriell symbios ger upphov till både
ekonomiska och miljömässiga vinster för de inblandade företagen (se exempelvis Brings Jacobsen 2006; Chertow & Miyata 2011; Chertow & Lombardi 2005). De dokumenterade fördelarna indikerar att det bör finnas intresse
för både offentlig och privat sektor att arbeta med industriell symbios och
att det finns potential för företag att arbeta kommersiellt med facilitering av
industriell symbios. Av denna anledning är det intressant att studera hur
företag kan utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios.

1

Med ”ekologiskt fotavtryck” avses i denna rapport den landareal som krävs för att tillgodose en given befolkning med deras behov av resurser och tjänster samt för att ta hand om
det avfall som genereras (Wackernagel 1994).
2
”Resurseffektivitet” definieras i enlighet med UNEP (2012b) som menar att resurseffektivitet handlar om att producera mer värde med mindre resursanvändning. Vidare handlar
resurseffektivitet om att produktion och konsumtion av naturresurser sker på ett hållbart sätt
där miljöpåverkan minimeras under hela livscykeln och hänsyn tas till jordens ekologiska
bärkraft.
3
”Regional utveckling” definieras med utgångspunkt i Socialdepartementets (2007) och
Finansdepartementets (Prop. 2013/14:1) definitioner. Med regional utveckling avses i denna rapport en hållbar utveckling på en regional nivå med syfte att tillgodose kollektiva
behov samt stärka lokal och regional konkurrenskraft med fokus på att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. Hållbar utveckling definieras i enlighet med WCED (World
Commission for Environment and Development) (1987) som definierar en hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (WCED 1987: 16) (fri översättning
från engelska).

1

Ett intressant företag att studera inom denna kontext är Econova. Företaget
är verksamt inom återvinnings- och trädgårdsbranschen (Econova AB 2013)
och har tidigare identifierats som en möjlig katalysator för industriell symbios (Eklund et al. 2004). Eklund et al. (2004) genomförde en fallstudie i en
region i Sverige i syfte att utreda möjligheterna för att utveckla ett industriellt ekosystem. I studien identifierades Econova som en nyckelaktör för utveckling av industriella ekosystem på grund av företagets tekniska kompetens gällande restprodukter, kompetens inom miljölagstiftning och problemlösningsinriktade attityd. Econova har en ambition om att bidra till att skapa
lokala kretslopp (Econova AB u.å.b) och vill utveckla detta koncept med
ambitionen att bidra till ökad resurseffektivitet på regional nivå och skapa
ett närmare samarbete med sina kunder (Rydberg, personlig kommunikation).

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka hur Econova kan utveckla affärer
genom facilitering av industriell symbios på regional4 nivå. För att uppfylla
syftet ska följande frågeställningar besvaras:


F1: Vad krävs för att facilitera industriell symbios på regional
nivå?



F2: Hur arbetar Econova med facilitering av industriell symbios i
dagsläget?



F3: Hur kan företag utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på regional nivå?

Tillsammans utgör frågeställningarna en grund för att besvara det inledande
syftet (se Figur 1).

4

Det finns många olika typer av regionindelningar (Nutek 2006). Med ”region” avses i
denna rapport ett geografiskt område vars storlek kan variera från kommuner till storstadsregioner.

2

Figur 1. Rapportens delar och deras inbördes relationer. F1, F2 och F3 motsvarar studiens frågeställningar.

För att besvara den första frågeställningen genomförs dels en studie av tidigare forskning, dels en studie av faciliteringsansatser i praktiken. Studien av
tidigare forskning inkluderar förutsättningar för facilitering av industriell
symbios i form av hinder, framgångsfaktorer och viktiga aktörer samt tidigare forskning kring industriell symbios ur ett affärsperspektiv. Studien av
faciliteringsansatser i praktiken inkluderar företag som är verksamma på en
europeisk marknad. Avgränsningen genomförs eftersom europeiska företag
verkar utifrån liknande förutsättningar som Econova.
För att besvara den andra frågeställningen genomförs en studie av Econovas
nuvarande faciliteringsansats. Studien fokuserar främst på den del av Econovas verksamhet som berör återvinning. Den del av verksamheten som
berör trädgård behandlas endast i de fall där verksamheten innefattar hantering av restprodukter som exempelvis vid framställning av jordprodukter.
Avgränsningen genomförs eftersom det främst är verksamheten som berör
hantering av restprodukter som är relevant i kontexten industriell symbios.
För att besvara den sista frågeställningen genomförs dels en tillämpning
förutsättningarna som identifieras utifrån den första frågeställningen genom
utveckling av en rekommenderad faciliteringsansats i form av en affärsmodell5, dels en undersökning av förutsättningar för implementering av den
rekommenderade faciliteringsansatsen. Avslutningsvis sammanställs resul5

Med ”affärsmodell” avses i denna rapport logiken för hur ett företag skapar, levererar och
fångar värde (Osterwalder & Pigneur 2010).

3

tatet från samtliga frågeställningar i en rekommenderad faciliteringsansats
för Econova i syfte att adressera studiens inledande syfte.

1.2 Rapportens uppbyggnad
Rapporten inleds med en beskrivning av studiens syfte och frågeställningar
(se Kapitel 1) (se Figur 2) samt en kort bakgrundsbeskrivning av Econova
(se Kapitel 2). I Kapitel 4 presenteras de ramverk och metoder som används
vid genomförandet av studien. Studiens första frågeställning (F1) adresseras
dels i Kapitel 3 genom en presentation av tidigare forskning, dels i Kapitel 5
genom en presentation av faciliteringsansatser som används i praktiken. Den
andra frågeställningen (F2) adresseras i Kapitel 6 genom en presentation av
Econovas nuvarande faciliteringsansats. Den tredje frågeställningen (F3)
adresseras i Kapitel 7 och Kapitel 8 i form av en presentation av en rekommenderad faciliteringsansats respektive en presentation av förutsättningar
för implementering av den rekommenderade faciliteringsansatsen. Avslutningsvis presenteras en avslutande diskussion utifrån studiens syfte kring en
rekommenderad faciliteringsansats för Econova med utgångspunkt i resultatet från samtliga kapitel som svarar mot frågeställningarna (se Kapitel 9).

Figur 2. Rapportens ingående kapitel. De kapitel som adresserar studiens syfte och frågeställningar är
markerade med dubbel ram.
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2 Bakgrund
Econova är ett familjeföretag6 som bildades år 19597. Företaget har sitt huvudkontor i Åby utanför Norrköping och bedriver verksamhet i Sverige,
Danmark, Finland och Norge (Econova AB 2013). Econova har 174 anställda8 och omsätter 680 miljoner kronor om året9. Under de senaste åren har
företaget både vuxit organiskt och genom förvärv av bland annat företaget
Weibull Trädgård AB (Rydberg, personlig kommunikation).
Econovas affärsidé är att utveckla ”hållbara affärer inom återvinning och
trädgård” (Econova AB u.å.h). Detta återspeglas i företagets organisation
som är uppdelad i två affärsområden; återvinning och trädgård. Organisationen är vidare strukturerad i tre delar; bereda, sälja och leverera (Rydberg,
personlig kommunikation). Affärsområdena har gemensamma funktioner
för beredning och leverans men har separata säljfunktioner. Exempel på
beredande funktioner i organisationen är juridik, marknadsföring, miljö- och
kvalitetskontroll samt produktutveckling och exempel på levererande funktioner är produktion och logistik.
Inom affärsområdet återvinning arbetar Econova med att omhänderta och
förädla restprodukter10 från bland annat industrier, förbränningsanläggningar, återvinningsföretag och kommuner samt med att leverera råvaror och
bränsle till desamma (Björneld, personlig kommunikation). Affärsområdet
har ett brett sortiment som bland annat inkluderar anläggningsjord (Econova
AB u.å.e), träd- och avfallsbränslen (Econova AB u.å.a), anläggning av
hårdgjorda ytor (Econova AB u.å.d), sluttäckning av deponier (Econova AB
u.å.f) och entreprenadtjänster (Econova AB u.å.c).
Inom affärsområdet trädgård sker produktion och försäljning av trädgårdsprodukter (Econova AB 2013). Affärsområdet riktar sig främst till en konsumentmarknad och Econova erbjuder bland annat produkter från de egna
varumärkena Weibulls, Hammenhögs och Topstar. Affärsområdet har ett
brett sortiment som bland annat inkluderar jord, gödsel, frö, blomsterlök,
vildfågelmat och trädgårdsredskap (Econova AB u.å.g).
Econovas vision är att bidra till ”en grönare värld” (Econova AB u.å.h). För
att åstadkomma detta strävar företaget efter att utveckla lokala kretslopp
6

Econova är en koncern som består av fyra bolag; Econova AB, Econova Recycling AB,
Econova Garden AB och Econova Biotech AB (Rydberg, personlig kommunikation). Bolagen drivs dock som ett enda företag varför Econova benämns som ett ”företag” i rapporten.
7
Verksamheten drevs då under företagsnamnet Vägmaskiner och arbetet berörde främst
anläggning av skogsbilvägar (Econova AB 2009).
8
Siffran representerar antalet anställda den 31 december år 2012 (Econova AB 2013).
9
Siffran representerar omsättningen år 2012 (Econova AB 2013).
10
I denna rapport definieras begreppet ”restprodukt” med utgångspunkt från Kemistsamfundets nomenklaturutskotts definition (Ragnar & Palm 2010) som definierar en restprodukt som en produkt som inte avsiktligt framställs eller avses framställas. I denna rapport
inkluderar ”produkt” både energi och material där energi både innefattar primära och sekundära energikällor och material både innefattar materia i fast form, i flytande form och i
gasform.

5

(Econova AB u.å.b). Företagets ambition är att efterlikna naturens egna processer och sluta kretslopp av energi- och materialflöden. Konkret handlar
detta om att ta hand om resurser som traditionellt har betraktats som restprodukter och hitta avsättning för dem i nya tillämpningar.
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3 Tidigare forskning
Detta kapitel inleds med en kort bakgrund till industriell ekologi och dess
relation till industriell symbios och därefter presenteras en fördjupning i
industriell symbios. Den senare delen inleds med en definition av industriell
symbios följt av en presentation av teori för hur industriell symbios uppstår
och utvecklas. Därefter presenteras en beskrivning av hinder och framgångsfaktorer relaterade till utveckling av industriell symbios, följt av en
presentation av olika nyckelaktörer och deras roll vid facilitering av industriell symbios. Slutligen presenteras teori kring industriell symbios ur ett
affärsperspektiv. Kapitlet svarar mot den första frågeställningen; vad krävs
för att facilitera industriell symbios på regional nivå.

3.1 Introduktion till
industriell ekologi och industriell symbios
Industriell ekologi är ett relativt nytt forskningsområde som fick sitt genombrott i slutet av 1900-talet (Erkman 1997). Litteraturstudien som genomfördes som grund för detta avsnitt visar att det finns många definitioner av industriell ekologi. En av de första definitionerna ges av White (1994) som
menar att industriell ekologi handlar om läran om energi- och materialflöden i samhället, om flödenas effekt på miljön och om hur yttre faktorer påverkar flödena. Industriell ekologi utgår från idén om att industriella system
kan ta lärdom från ekosystem i naturen där energi- och materialflöden cirkulerar i kretslopp (Graedel & Allenby 2010). Detta realiseras i form av industriella ekosystem där ”energi- och materialanvändning optimeras, avfallsgenerering minimeras och där utflöden från en process (...) fungerar
som råmaterial för en annan process”11 (Frosch & Gallopoulos 1989: 144).
Industriell ekologi kan verka på tre nivåer; (1) inom företag, (2) mellan företag och (3) på regional eller global nivå. Industriell symbios är en del av
forskningsområdet industriell ekologi och verkar på den andra nivån. Även
industriell symbios utgår från att industriella system kan ta lärdom från ekosystem i naturen. Ordet ”symbios” härstammar från begreppet ”mutualism”
vilket definieras som ett samarbete mellan två skilda arter som gagnar båda
parterna. (Chertow 2000)

3.2 Definition av industriell symbios
Litteraturstudien som genomfördes till grund för detta avsnitt visar att det
finns många definitioner av industriell symbios. En vanligt förekommande
definition ges av Chertow (2000) som definierar industriell symbios som ett
område som ”involverar traditionellt separata industrier i en gemensam ansats för att uppnå konkurrensfördelar som involverar fysiska utbyten av material, energi, vatten och/eller biprodukter. Nyckeln till industriell symbios

11

Fri översättning från engelska.
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är samarbete och synergimöjligheterna som ges av geografisk närhet”12
(Chertow 2000: 313).
En nyare variant av denna definition ges av Lombardi och Laybourn (2012)
som definierar industriell symbios som ett område som ”engagerar olika
organisationer i ett nätverk för att främja ekoinnovation och långsiktig kulturell förändring. Att skapa och dela kunskap inom nätverket ger ömsesidigt
lönsamma affärer för nya sätt att införskaffa nödvändiga resurser, mervärdesavsättningar för flöden av icke-produkter, och förbättrade affärsmässiga
och tekniska processer”13 (Laybourn & Lombardi 2012: 31-32). Den främsta skillnaden mellan definitionerna är att den senare ser industriell symbios
som en affärsmöjlighet samt tar avstånd från en geografisk begränsning och
ett strikt fokus på energi- och materialflöden (Laybourn & Lombardi 2012).
Förutom fysiska flöden inkluderar den senare definitionen även andra typer
av utbyten som utbyten av kunskap mellan aktörer.
I denna rapport definieras industriell symbios i enlighet med Lombardi och
Laybourns (2012) definition eftersom den har ett affärsfokus, en vidare definition av utbyten och ett regionalt perspektiv vilket ligger i linje med Econovas ambition och verksamhet (se Kapitel 1 och Kapitel 2). För att ytterligare befästa den vidare definitionen av utbyten används hädanefter begreppet ”synergisamarbeten” som benämning på utbyten mellan aktörer i ett
industriellt ekosystem där synergisamarbeten både kan innefatta samarbeten
kring materiella och kring immateriella resurser.

3.3 Uppkomst av industriell symbios
Det finns olika teorier gällande hur industriell symbios uppstår (Paquin &
Howard-Grenville 2012). Några exempel är självorganisering, planering och
facilitering. Självorganiserade industriella ekosystem uppstår på initiativ
från aktörerna själva (Chertow 2007). Synergisamarbetena uppkommer
bland annat på grund av ekonomiska incitament som exempelvis behov av
kostnadsbesparingar. Aktörerna är ofta inte medvetna om vad industriell
symbios är eller att de är en del av ett industriellt ekosystem. Planerade industriella ekosystem uppstår däremot genom medveten planering där målet
är att samlokalisera aktörer som kan utveckla synergisamarbeten. Facilitering av industriell symbios handlar om att organisationer eller individer verkar för att underlätta utveckling av synergisamarbeten (Paquin & HowardGrenville 2012). En fördjupning i facilitering av industriell symbios presenteras i Avsnitt 3.7 och Avsnitt 3.8 i form av nyckelaktörer vid utveckling av
industriell symbios samt industriell symbios ur ett affärsperspektiv.

3.4 Utveckling av industriell symbios
Det finns även olika teorier för hur industriell symbios utvecklas över tid
(Paquin & Howard-Grenville 2012). Nedan presenteras tre modeller för
utveckling av industriell symbios som har utvecklats av Chertow och Ehren12
13
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feld (2007), Baas och Boons (2004) respektive Doménech och Davies
(2011).
Chertow och Ehrenfeld (2012) har utgått från teorin om självorganiserade
industriella ekosystem (se Avsnitt 3.3) och utvecklat en modell som består
av tre steg; (1) groning, (2) upptäckt samt (3) förankring och institutionalisering14. I det första steget består det industriella ekosystemet endast av ett
fåtal synergisamarbeten. Synergisamarbetena uppstår slumpmässigt mellan
aktörerna och varierar över tid precis som traditionella affärsöverenskommelser. Det andra steget karaktäriseras av någon form av synliggörande av
samhällsnyttorna som har skapats till följd av synergisamarbetena. Synliggörandet genomförs vanligen av en tredje part och följs av upprättande av
en institutionell struktur som syftar till att samordna aktörerna och förespråka vidare utveckling av synergisamarbetena. I det tredje steget mognar den
institutionella strukturen och gemensamma normer och värderingar utvecklas hos de deltagande aktörerna. Detta främjar i sin tur vidare utveckling av
synergisamarbetena och möjliggör mer komplexa synergisamarbeten.
Baas och Boons (2004) har genomfört en fallstudie i Rotterdams hamnområde i Nederländerna och har i samband med detta utvecklat en teoretisk
modell som är uppdelad i tre faser; regional effektivitet, regionalt lärande
och hållbart industriområde15. Den första fasen karaktäriseras av att aktörerna självständigt arbetar med att identifiera och realisera synergisamarbeten i
strävan efter ökad resurseffektivitet. Utvecklingen understöds i vissa fall av
styrmedel eller av historiska samarbeten mellan aktörer i regionen. Den
andra fasen karaktäriseras av ökande tillit mellan aktörerna och synergisamarbetena utvidgas till att även innefatta kunskapsutbyten. Vidare utökas aktörernas målsättningar till att även innefatta andra hållbarhetsaspekter och
andra aktörer i samhället som exempelvis invånare och gräsrotsrörelser involveras i arbetet. Den sista fasen karaktäriseras av djupare strategiska synergisamarbeten och utveckling av en strategisk hållbarhetsvision som styr
det fortsatta arbetet i regionen.
Doménech och Davies (2011) har utgått från tre fallstudier16 och utvecklat
en modell som består av tre steg; uppkomst, prövning samt utveckling och
expansion17. Den första fasen karaktäriseras av relativt enkla synergisamarbeten vilka antingen uppstår spontant eller genom planering. I det andra
steget börjar industriell symbios att integreras i aktörernas medvetande och
organisationer. Doménech och Davies (2011) framhäver det andra steget
som avgörande. Vid den här tidpunkten sprids återkoppling från de ovan
14

Fri översättning av de engelska begreppen ”sprouting”, ”uncovering”, ”embeddedness”
och ”institutionalization”.
15
Fri översättning av de engelska begreppen ”regional efficiency”, ”regional learning” och
”sustainable industrial district”.
16
Nätverket NISP (National Industrial Symbiosis Programme) i Storbritannien samt de
industriella ekosystemen i Kalundborg i Danmark och Sagunto i Spanien (Doménech &
Davies 2011).
17
Fri översättning av de engelska begreppen ”emergence”, ”probation”, ”development” och
”expansion”.
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nämnda synergisamarbetena bland aktörerna och om realiseringen av de
inledande synergisamarbetena misslyckas riskerar det att underminera möjligheterna för fortsatt utveckling av synergisamarbeten i nätverket. Den sista
fasen karaktäriseras av fördjupade synergisamarbeten och uppkomst av nya
synergisamarbeten. Det ökade antalet erfarenheter av synergisamarbeten
möjliggör en högre grad av integration mellan aktörerna. Vidare finns det
rutiner för att arbeta med industriell symbios i nätverket vilket minskar
transaktionskostnader förknippade med utveckling av synergisamarbeten.
Gemensamma drag i ovan nämnda modeller är att karaktären hos industriella ekosystem förändras över tid och att olika faser i utvecklingen möter olika typer av utmaningar och kräver olika typer av stöd. En fördjupning i specifika hinder och framgångsfaktorer presenteras i Avsnitt 3.5 respektive
Avsnitt 3.6.

3.5 Hinder för utveckling av industriell symbios
Trots de potentiella fördelar som industriell symbios erbjuder (se Kapitel 1)
är antalet synergisamarbeten lågt (Mirata 2005; Sterr & Ott 2004) och
många planerade synergisamarbeten har misslyckats (Chen et al. 2012;
Gibbs & Deutz 2007; Sakr et al. 2011). Anledningen till det låga antalet
synergisamarbeten är att det finns många hinder för utveckling av industriell
symbios (Burström & Korhonen 2001; Mirata 2005; Sterr & Ott 2004; van
Beers et al. 2007).
Litteraturstudien som genomfördes till grund för detta avsnitt visar att det
förekommer olika sätt att kategorisera dessa hinder (se exempelvis Brand &
de Bruijn 1999; Chertow 2007; Fichtner et al. 2005; Heeres et al. 2004;
Malcolm & Clift 2002; Mirata 2005; Sakr et al. 2011; van Beers et al.
2007). I litteraturstudien har fem kategorier av hinder identifierats; ekonomiska, sociala, tekniska, informationsrelaterade och styrmedelsrelaterade. I
Tabell 1 visas en översiktlig sammanställning av de identifierade hindren.
Därefter presenteras en beskrivning av respektive kategori.
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Tabell 1. Identifierade hinder för utveckling av synergisamarbeten.
Kategori

Underkategori

Finansiella
Ekonomiska
Hinder mellan
företag
Marknadsrelaterade
Individuella

Sociala

Organisatoriska

Externa

Hinder






























Tekniska




Informationsrelaterade



Hindrande

Styrmedelsrelaterade

Krävande
Bristande stöd








Höga investeringskostnader.
Brist på kapital.
Svårigheter att få extern finansiering.
Lång avbetalningstid.
Olönsamhet som följd av begränsad tillgång
till material.
Fördelning av intäkter och kostnader.
Osäkerheter kring lönsamhet.
Olika investeringscykler.
Höga transaktionskostnader.
Osäkerheter på marknaden.
Andra prioriteringar.
Ovilja till förändring.
Social isolering.
Bristande engagemang.
Brist på tid.
Andra prioriteringar inom företaget.
Bristande förtroende.
Motvilja till samarbete och beroenden.
Begränsade möjligheter att fatta beslut på
lokalkontor.
Motvilja till förändring.
Motstånd från externa aktörer.
Avståndsrelaterade hinder.
Restprodukter kräver bearbetning inför återanvändning.
Industrierna passar inte ihop.
Tekniska lösningar saknas.
Materialet är olämpligt för återanvändning.
Brist på teknisk kunskap.
Krav på leveranssäkerhet rörande kvalitet,
kvantitet, kontinuitet mm.
Oklar adressat för informationen.
Bristande information om marknaden.
Bristande information om möjliga samarbetsstrategier.
Bristande information om möjliga positiva
resultat.
Bristande kontakt och kommunikation mellan
företag.
Hindrande lagstiftning.
Krav rörande transporter.
Administrativa krav.
Krav på tillstånd.
Brist på stöttande lagstiftning.
Osäkerheter i lagstiftningen.

3.5.1 Ekonomiska hinder
Ekonomiska hinder handlar om att synergisamarbeten kan vara ekonomiskt
omotiverade eller innebära en ekonomisk risk för företaget (Heeres et al.
2004; Sakr et al. 2011). Tre underkategorier av ekonomiska hinder identifie11

rades i litteraturstudien; finansiella hinder kopplade till företagets interna
finanser, hinder mellan företag kopplade till finansiella aspekter vid synergisamarbeten samt marknadsrelaterade hinder kopplade till effekter på
marknaden.
Ett exempel på ett finansiellt ekonomiskt hinder är att det ofta är dyrt med
miljömässiga investeringar (Burström & Korhonen 2001). Ett annat exempel är att medel för investeringar saknas (Ardani et al. 2009; Sakr et al.
2011). Ofta saknas exempelvis medel för investering i nödvändig teknisk
utrustning (Ardani et al. 2009) och det kan vara svårt att få extern finansiering (Grant et al. 2010). Andra exempel på finansiella ekonomiska hinder är
att behandling och transport av material kräver att företagen har tillgång till
kapital (Frosch 1994) och att återbetalningstiden kan vara för lång för att
synergisamarbeten ska prioriteras (Fichtner et al. 2005). Detta hinder gäller
särskilt för små och medelstora företag. Sterr & Ott (2004) har även funnit
att en geografisk avgränsning kan begränsa den tillgängliga kvantiteten av
materialflöden med följden att synergisamarbeten blir olönsamma.
Ett exempel på ett ekonomiskt hinder mellan företag är att det kan vara svårt
att avgöra hur kostnader och intäkter ska fördelas (Fichtner et al. 2005). Ett
annat exempel är att det kan vara svårt att bedöma kostnadseffektiviteten för
en investering i ett synergisamarbete. Vidare kan synergisamarbeten som
kräver investeringar hindras av att de ingående företagen har olika investeringscykler. Ett annat hinder för synergisamarbeten mellan företag är transaktionskostnader (Chertow & Lombardi 2005; Grant et al. 2010; Yu et al.
2014) exempelvis i samband med upprättande av kontrakt mellan företag
(Grant et al. 2010).
Ett exempel på ett marknadsrelaterat ekonomiskt hinder är att det finns en
risk att incitamenten för att använda restprodukter som råvaruströmmar begränsas om det inte finns en stabil marknad för dessa flöden (Brand & de
Bruijn 1999; Gibbs 2003). Även osäkerheter på marknaden för exempelvis
utsläppsrätter och liknande handelssystem på miljö- och energimarknader
kan påverka företagens möjligheter till synergisamarbeten (Ding & Hua
2012).
3.5.2 Sociala hinder
Sociala hinder är hinder som är kopplade till individers och gruppers åsikter.
I litteraturstudien identifierades tre huvudsakliga underkategorier av sociala
hinder; individuella, organisatoriska och externa. Individuella hinder är hinder som finns hos enskilda individer inom företaget och organisatoriska
hinder finns internt eller mellan företag och är kopplade till företagens organisation. Externa hinder är hinder som finns utanför företagets organisation.
Exempel på individuella sociala hinder är att hållbarhet och arbete med synergisamarbeten inte alltid ligger i linje med de personliga målen hos beslutsfattare (Fichtner et al. 2005). Enstaka medarbetare på företagen kan
också motverka utvecklingen av synergisamarbetena. Exempelvis på grund
av att arbetsbördan från andra arbetsuppgifter är för stor.
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Ett organisatoriskt socialt hinder är att företag inom industriområden ofta är
socialt isolerade från varandra (Gibbs & Deutz 2007; Sakr et al. 2011). Ett
annat hinder är att det ofta förekommer brister i företagens engagemang och
intresse för synergisamarbeten (Gibbs & Deutz 2007; Sakr et al. 2011; Taddeo et al. 2012) och ofta har företagsledningen inte kapacitet att identifiera
och utnyttja möjliga synergisamarbeten (Sakr et al. 2011). Ytterligare ett
organisatoriskt socialt hinder är att utveckling av synergisamarbeten inte
prioriteras högt inom företaget (Fichtner et al. 2005).
Organisatoriska sociala hinder innefattar även frågan om förtroende mellan
aktörer (Batten 2009; Brand & de Bruijn 1999; Chertow & Lombardi 2005;
Fichtner et al. 2005; Gibbs & Deutz 2007; Hewes & Lyons 2008; Korhonen
2001; Mirata 2004; Sakr et al. 2011; Yu et al. 2014). Exempelvis kan företag vara ovilliga att dela med sig av information i ett samarbete av konkurrensskäl (Brand & de Bruijn 1999; Fichtner et al. 2005; Korhonen 2001;
Mirata 2004) eller vara ovilliga att samarbeta med andra företag (Sakr et al.
2011). Vidare kan det finnas begränsade möjligheter till beslutsfattande på
lokala kontor om företagets huvudkontor är beläget på annan ort (Gibbs &
Deutz 2007).
Ett annat exempel på ett organisatoriskt socialt hinder är motvilja till förändring. Exempelvis skapar synergisamarbeten beroenden som binder företagen
i ett förhållande (Ohnishi et al. 2012; Sterr & Ott 2004) och företag kan vara
ovilliga att bli alltför beroende av andra aktörer (Batten 2009; Fichtner et al.
2005). Vidare kan företagens organisation vara svår att förändra (Frosch
1994) och det finns en risk att företagens fokus på sin kärnverksamhet medför att möjliga synergisamarbeten förbises (Sterr & Ott 2004; van Beers et
al. 2007). Ett liknande hinder är att det krävs ett nytt sätt att tänka inom företagen när restprodukter som traditionellt har ignorerats ska integreras i det
strategiska arbetet (Ehrenfeld & Gertler 1997).
Exempel på externa sociala hinder är att det kan finnas externt motstånd,
exempelvis från lokala invånare som kan hindra utvecklingen av synergisamarbeten mellan företag (Fichtner et al. 2005). Ovilja till förändring kan
också finnas inom kommunen där en eller flera avdelningar kan känna att
deras politiska position i regionen hotas av förändring (Burström & Korhonen 2001) eller att utveckling av synergisamarbeten inte ligger i linje med
deras personliga mål (Hewes & Lyons 2008).
3.5.3 Tekniska hinder
Ett tekniskt hinder innebär att ett synergisamarbete inte är tekniskt möjligt
att genomföra (Gibbs 2003; Heeres et al. 2004). Ett exempel på ett tekniskt
hinder är avståndsrelaterade hinder (Ehrenfeld & Gertler 1997; Gibbs &
Deutz 2007; Hewes & Lyons 2008; Sterr & Ott 2004; van Beers et al.
2007). Ehrenfeld & Gertler (1997) skriver att företagen ofta behöver befinna
sig relativt nära varandra för att det ska vara möjligt att genomföra synergisamarbeten. Ett annat exempel är att det oftast krävs bearbetning av restprodukter innan de kan användas som råvara i en annan process (Côté & Cohen-Rosenthal 1998).
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Ett annat exempel är att industrierna i regionen inte passar ihop rörande exempelvis materialströmmar (Brand & de Bruijn 1999; Gibbs & Deutz 2007;
Mirata 2004). Ytterligare tekniska hinder som identifierats i litteraturstudien
är att tekniska lösningar för att ta hand om en restprodukt saknas (Grant et
al. 2010; Mirata 2004; van Beers et al. 2007) eller att materialet inte är
lämpligt för återanvändning (Frosch 1994). Faktorer som påverkar möjligheterna att återanvända ett material är kvalitet (Côté & Cohen-Rosenthal
1998; Fichtner et al. 2005; Mirata 2004; Pajunen et al. 2013), kvantitet, kontinuitet (Côté & Cohen-Rosenthal 1998; Fichtner et al. 2005), timing och
transport (Côté & Cohen-Rosenthal 1998). Fichtner et al. (2005) menar att
dessa faktorer ofta är bristande. Ytterligare två exempel på tekniska hinder
är brist på teknisk kunskap för att identifiera möjliga synergisamarbeten och
utvärdera deras potential samt brist på kunskap om implementering av lösningar för att utveckla synergisamarbeten (Sakr et al. 2011).
3.5.4 Informationsrelaterade hinder
Informationsrelaterade hinder handlar om brist på nödvändig information
(Chertow & Lombardi 2005; Fichtner et al. 2005; Heeres et al. 2004; Mirata
2004; Ohnishi et al. 2012; Sakr et al. 2011; Yu et al. 2014) eller oklarheter
kring vem som kan behöva informationen (Frosch 1994; Yu et al. 2014).
Exempelvis kan bristande information rörande marknaden och utbudet av en
restprodukt göra det svårt att hitta nya avsättningsområden för restproduktflöden (Brand & de Bruijn 1999). Vidare är ofta strategier för samarbeten
mellan företag och möjliga positiva resultat av desamma okända inom industrin (Fichtner et al. 2005) och det råder ofta brist på kontakt och kommunikation mellan företag (Sterr & Ott 2004). Ett annat exempel är brist på information och vägledning kopplat till miljölagstiftning (Watkins et al.
2013).
3.5.5 Styrmedelsrelaterade hinder
Styrmedelsrelaterade hinder kan leda till att biprodukter inte kan bytas mellan aktörer (Desrochers & Ikeda 2003; Gibbs 2003; Grant et al. 2010; Yu et
al. 2014). Tre underkategorier av styrmedelsrelaterade hinder identifierades
i litteraturstudien; hindrande lagstiftning som kan hindra utveckling av synergisamarbeten, krävande lagstiftning som ställer höga krav på företagen
och brist på stöttande lagstiftning.
Ett exempel på hindrande styrmedelsrelaterad lagstiftning är miljölagstiftning (Burström & Korhonen 2001; Gibbs & Deutz 2007; Heeres et al.
2004). Ett exempel på krävande lagstiftning är hårda krav på transporter
(van Beers et al. 2007) eller administration (Fichtner et al. 2005). Ett annat
exempel är avfallsklassificering av material vilket kan ställa krav på tillstånd som medför en ofta kostsam, tidskrävande och byråkratisk tillståndsansökan (Frosch 1994; Malcolm & Clift 2002). Sakr et al. (2011) och Chertow & Lombardi (2005) menar vidare att brist på lagstiftning som stöttar
utvecklingen kan utgöra hinder för utveckling av synergisamarbeten. Likaså
kan osäkerheter i lagstiftningen hindra att synergisamarbeten inleds (Fichtner et al. 2005; van Beers et al. 2007; Watkins et al. 2013).
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3.6 Framgångsfaktorer vid
utveckling av industriell symbios
I litteraturstudien identifierades ett antal framgångsfaktorer för att utveckla
synergisamarbeten som är viktiga att beakta för att öka chanserna att lyckas
(se exempelvis Taddeo et al. 2012; Tudor et al. 2007). De identifierade
framgångsfaktorerna har kategoriserats inom de fem områden som presenterades i föregående avsnitt; ekonomiska, sociala, tekniska, informationsrelaterade och styrmedelsrelaterade. I Tabell 2 visas en översiktlig sammanställning av de identifierade framgångsfaktorerna. Därefter presenteras en
beskrivning av respektive framgångsfaktor.
Tabell 2. Identifierade framgångsfaktorer för utveckling av synergisamarbeten.
Kategori

Underkategori

Finansiella
Ekonomiska
Marknadsrelaterade

Relationsrelaterade
Sociala

Framgångsfaktorer

















Synergirelaterade

Tekniska

Informationsrelaterade

Informationsspridning

Reglerande
Styrmedelsrelaterade

Stöttande















Möjlighet till besparingar.
Möjlighet till ökade intäkter.
Investeringsvilja.
Möjlighet till konkurrensfördelar.
Möjlighet till tillgång till nya marknader.
Möjlighet till innovationer.
Möjlighet till ökad kvalitet på produkter.
Kundkrav.
Förtroende mellan aktörer.
Samarbete mellan aktörer.
Nätverk mellan aktörer.
Avsaknad av direkt konkurrens mellan
aktörer.
Möjlighet till ömsesidig nytta.
Företagen är drivande.
Aktivt deltagande och engagemang från
deltagare.
Befintliga synergisamarbeten.
Aktivt deltagande från andra intressenter.
Tillgänglig infrastruktur.
Diversifierade företag.
Teknisk support.
Workshops.
Konferenser.
Informations- och kommunikationssystem.
Information om fördelar.
Lagkrav.
Subventioner.
Identifiering av möjliga synergisamarbeten.
Underlätta bildandet av nätverk.

3.6.1 Ekonomiska framgångsfaktorer
Ekonomiska framgångsfaktorer är faktorer som berör aktörers finanser. Två
underkategorier av ekonomiska framgångsfaktorer identifierades i litteraturstudien; finansiella framgångsfaktorer som är kopplade till aktörernas intäk15

ter och kostnader samt marknadsrelaterade framgångsfaktorer som är kopplade till aktörernas marknad och produkter.
Litteraturstudien visar att många författare menar att en av de viktigaste
finansiella ekonomiska framgångsfaktorerna för utveckling av synergisamarbeten är möjligheten att uppnå ekonomiska fördelar (Pakarinen et al.
2010; Sakr et al. 2011; Tudor et al. 2007; Yu et al. 2014). Exempel på ekonomiska fördelar är besparingar till följd av minskad användning av energi
och material samt ökad möjlighet att generera intäkter från restprodukter
(Sakr et al. 2011; Tudor et al. 2007). En nödvändig framgångsfaktor är dock
att företagen är villiga att investera tid och andra resurser för att utveckla
synergisamarbeten (Sakr et al. 2011).
Exempel på marknadsrelaterade ekonomiska framgångsfaktorer har presenterats av Tudor et al. (2007) och Thun & Müller (2010). De har funnit att
företags arbete med lösningar för att minimera avfallsmängder eller att generera intäkter från restprodukter drivits av möjligheten att erhålla konkurrensfördelar. Vidare har Tudor et al. (2007) funnit att ökad konkurrenskraft
på en internationell marknad kan driva utvecklingen av synergisamarbeten.
Likaså har möjligheter att nå nya marknader, ökade möjligheter till innovationer och ökad kvalitet på produkter identifierats som marknadsrelaterade
ekonomiska framgångsfaktorer.
3.6.2 Sociala framgångsfaktorer
Sociala framgångsfaktorer är faktorer som är kopplade till aktörers relationer. I litteraturstudien identifierades två underkategorier av sociala framgångsfaktorer identifierats; relationsrelaterade framgångsfaktorer som är
kopplade till relationen mellan de deltagande aktörerna och synergirelaterade framgångsfaktorer som är kopplade till organiseringen av synergisamarbeten.
Ett exempel på en relationsrelaterad social framgångsfaktor är kundkrav
(Thun & Müller 2010; Tudor et al. 2007). Andra exempel på relationsrelaterade sociala framgångsfaktorer är att det finns förtroende och samarbete
mellan företag (Ohnishi et al. 2012; Pakarinen et al. 2010; Sakr et al. 2011;
Taddeo et al. 2012; Tudor et al. 2007; Yu et al. 2014) och mellan företag
och offentlig sektor (Ohnishi et al. 2012; Tudor et al. 2007). Ytterligare exempel på relationsrelaterade sociala framgångsfaktorer är att det finns nätverk mellan de deltagande aktörerna (Sakr et al. 2011) och att de deltagande
företagen inte står i direkt konkurrens med varandra (Tudor et al. 2007)
samt att alla aktörer som deltar i ett synergisamarbete upplever nyttor med
samarbetet (Gibbs & Deutz 2007; Sakr et al. 2011).
Exempel på synergirelaterade sociala framgångsfaktorer är att det är viktigt
att det är företag som är drivande i arbetet (Tudor et al. 2007; Yu et al.
2014) och att samtliga intressenter deltar aktivt och engagerat i arbetet
(Taddeo et al. 2012; Tudor et al. 2007; Yu et al. 2014). Vidare är det en fördel om det finns befintliga synergisamarbeten mellan företagen (Gibbs &
Deutz 2007; Sakr et al. 2011). Förutom företagens deltagande är ytterligare
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en synergirelaterad framgångsfaktor aktivt deltagande från myndigheter,
företagsorganisationer, fackföreningar, experter, konsulter, utbildnings- och
forskningsinstitut samt intresseorganisationer (Sakr et al. 2011).
3.6.3 Tekniska framgångsfaktorer
Även ett antal tekniska framgångsfaktorer för utveckling av synergisamarbeten identifierades i litteraturstudien. Tekniska framgångsfaktorer är kopplade till de tekniska lösningar som kan underlätta utveckling av synergisamarbeten. Exempelvis har tillgång till infrastruktur identifierats som en viktig
framgångsfaktor (Sakr et al. 2011; Yu et al. 2014). Tudor et al. (2007) har
även funnit att en teknisk framgångsfaktor är att de deltagande företagen
representerar olika branscher med olika typer av materialflöden och olika
behov av material. En annan teknisk framgångsfaktor är att följa upp informationskampanjer med kontinuerlig behovsanpassad teknisk hjälp (Sakr et
al. 2011). Detta gäller särskilt för små och medelstora företag.
3.6.4 Informationsrelaterade framgångsfaktorer
En framgångsfaktor för utveckling av synergisamarbeten är informationsspridning och informationsutbyte (Sakr et al. 2011; Tudor et al. 2007; Yu et
al. 2014). Informationsrelaterade framgångsfaktorer handlar om spridning
av information samt om vilka kanaler som kan underlätta spridningen. Informationsspridning mellan aktörer kan exempelvis underlättas genom aktiviteter som workshops och konferenser (Ohnishi et al. 2012; Sakr et al.
2011; Yu et al. 2014) eller med hjälp av informations- och kommunikationssystem (Sakr et al. 2011; Yu et al. 2014). Det är också viktigt att sprida
information om de potentiella fördelar som kan uppnås genom synergisamarbeten till företagen (Sakr et al. 2011).
3.6.5 Styrmedelsrelaterade framgångsfaktorer
Yu et al. (2014) och Ohnishi et al. (2012) har funnit att styrmedel både kan
underlätta och hindra utvecklingen av synergisamarbeten. Två underkategorier av styrmedelsrelaterade framgångsfaktorer identifierades i litteraturstudien; reglerande och stöttande.
Ett exempel på en reglerande framgångsfaktor är styrmedel i form av lagkrav (Gibbs & Deutz 2007; Jiao & Boons 2014; Ohnishi et al. 2012; Sakr et
al. 2011; Taddeo et al. 2012; Tudor et al. 2007; Yu et al. 2014) som kan
hjälpa till att driva utvecklingen av synergisamarbeten genom att göra dem
mer ekonomiskt attraktiva. Synergisamarbeten kan även bli mer attraktiva
genom stöttande styrmedelsrelaterade framgångsfaktorer exempelvis i form
av subventioner (Sterr & Ott 2004; Yu et al. 2014). Andra exempel på stöttande styrmedelsrelaterade framgångsfaktorer är att styrmedel kan underlätta identifiering och skapa förutsättningar för arbete med möjliga synergisamarbeten samt underlätta för företag att skapa nätverk (Sakr et al. 2011).

3.7 Nyckelaktörer för utveckling av industriell symbios
Litteraturstudien visar att det finns ett stort antal olika begrepp som beskriver aktörer som betonas som viktiga vid facilitering av industriell symbios.
17

Åtta huvudsakliga typer av nyckelaktörer identifierades i litteraturstudien;
eldsjälar, koordinatorer, fysiska och institutionella ankare, mäklare, dirigenter, destruenter och nekrofager (se Tabell 3). Nedan presenteras definitioner
av respektive aktör följt av en beskrivning av hur respektive aktör arbetar
med facilitering av industriell symbios. Den senare beskrivningen genomförs med utgångspunkt i teorin kring hur industriell symbios utvecklas över
tid (se Avsnitt 3.4) samt hinder och framgångsfaktorer relaterade till utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.5 respektive Avsnitt 3.6).
Tabell 3. Identifierade nyckelaktörer och respektive nyckelaktörs karaktärsdrag.
Eldsjälar

Koordinatorer

Fysiska ankare

Institutionella ankare

 Aktörer med hög
social kompetens
och lokal förankring.
 Verkar för att
utveckla sociala
relationer.
 Adresserar sociala hinder.

 Aktörer med representanter från
privat och/eller
offentlig sektor.
 Samordnar utvecklingen av ett
specifikt område.
 Viktiga i tidiga
faser av utvecklingen och adresserar sociala och
informationsrelaterade hinder.

 Aktörer som kontrollerar stora flöden.
 Attraherar aktörer
för etablering i
närområdet.
 Viktiga i tidiga
faser av utvecklingen och adresserar tekniska
hinder.

 Aktörer som är
verksamma inom
offentlig sektor.
 Tillhandahåller
kunskap och stöd.
 Viktiga i tidiga
faser av utvecklingen och adresserar sociala, informationsrelaterade och styrmedelsrelaterade
hinder.

Mäklare

Dirigenter

Destruenter

Nekrofager

 Aktörer som fungerar som mellanhand mellan
enskilda aktörer.
 Förmedlar information och material.
 Adresserar ekonomiska, sociala,
tekniska och informationsrelaterade hinder.

 Aktörer som fungerar som mellanhand och samordnare i ett nätverk av aktörer.
 Förmedlar information och material.
 Adresserar ekonomiska, sociala,
tekniska och informationsrelaterade hinder.

 Aktörer som arbetar med återvinning av enskilda
flöden.
 Sluter kretslopp.
 Adresserar ekonomiska och tekniska hinder.

 Aktörer som arbetar med insamling
av enskilda flöden.
 Sluter kretslopp.
 Adresserar ekonomiska och tekniska hinder.

3.7.1 Eldsjälar
Enligt Hewes och Lyons (2008) är en eldsjäl18 en aktör som verkar för att
utveckla sociala relationer (se Figur 3). Vidare är det enligt Chertow och
Ehrenfeld (2012) en aktör som förespråkar industriell symbios och som
strävar efter att överföra sina värderingar till andra. En eldsjäl kan vara en
individ, en grupp eller en institution (Sakr et al. 2011) och kan bestå av representanter från både privat och offentlig sektor (Hewes & Lyons 2008).
18

Fri översättning av det engelska begreppet ”champion”.

18

En eldsjäl kan exempelvis verka för att samla aktörer kring en gemensam
vision eller fungera som en inspirationskälla eller konfliktlösare (Sakr et al.
2011). Karaktäristiska drag hos en eldsjäl är förankring i det lokala samhället (Hewes & Lyons 2008; Sakr et al. 2011), social kompetens och engagemang (Sakr et al. 2011). Däremot anses inte teknisk kompetens vara avgörande för en eldsjäls framgång.

Figur 3. Principiell skiss över en eldsjäls faciliteringsansats. En eldsjäl har ett brett socialt nätverk och
verkar för att utveckla sociala relationer mellan aktörerna i ett industriellt ekosystem .

Enligt Behera et al. (2012) framhävs närvaron av eldsjälar ofta som en viktig faktor för att kunna utveckla framgångsrika synergisamarbeten och Chertow och Ehrenfeld (2012) menar att eldsjälar är viktiga för att synergisamarbetena ska utvecklas från enskilda utbyten. Vidare betonas eldsjälars förmåga att utveckla sociala relationer som en viktig faktor för att överkomma
sociala hinder (Hewes & Lyons 2008).
3.7.2 Koordinatorer
Enligt Paquin & Howard-Grenville (2012) är en koordinator en organisation
som verkar för att få aktörer att etablera sig i en region (se Figur 4). Aktörerna rekryteras i syfte att kunna utveckla enskilda synergisamarbeten mellan aktörerna eller synergisamarbeten i form av gemensamma tjänster till
aktörerna. Vidare är en koordinator enligt Chertow och Ehrenfeld (2012) en
organisation som verkar för att synliggöra samhällsnyttan som skapas vid
synergisamarbeten och utveckla nya möjligheter till synergisamarbeten.
Den finns många typer av koordinatorer (Chertow & Ehrenfeld 2012). En
koordinator kan vara en privat eller en offentlig aktör och kan bestå av en ny
organisation eller av en ny funktion i en redan befintlig organisation. Enligt
19

Chertow och Ehrenfeld (2012) består koordinatorer ofta av en blandning av
representanter från myndigheter, universitet och de deltagande företagen.

Figur 4. Principiell skiss över en koordinators faciliteringsansats. En koordinator arbetar för att rekrytera
nya aktörer till det industriella ekosystemet i syfte att utveckla synergiutbyten mellan aktörerna eller i
syfte att dela tjänster.

Koordinatorer har potential att bemöta både informationsrelaterade och sociala hinder. Bland annat betonas deras roll som synliggörare av samhällsnyttor som viktig för att dessa nyttor ska kunna konkurrera med andra normer hos aktörerna som exempelvis vinstmaximering (Chertow & Ehrenfeld
2012). Vidare betonas koordinatorer som viktiga för att synergisamarbeten
ska kunna utvecklas från de tidiga utvecklingsstadierna.
3.7.3 Fysiska och institutionella ankare
Det finns två typer av ankare19; fysiska och institutionella (se Figur 5) (Burström & Korhonen 2001). Ett fysiskt ankare är en aktör som har stort inflytande över de viktigaste material- och energiflödena i en region (Burström
& Korhonen 2001), medan ett institutionellt ankare är en aktör som verkar
för att underlätta samarbeten mellan olika aktörer genom att tillhandahålla
olika former av institutionellt stöd (von Malmborg 2004). Exempel på fysiska ankare är energiproducenter (Chertow 2000; Korhonen 2001), kommuner
(Burström & Korhonen 2001; Korhonen 2001) samt pappers- och massabruk (Lowe 1997). Exempel på institutionella ankare är lokala myndigheter
(von Malmborg 2004) och kommuner (Burström & Korhonen 2001).

19

Fri översättning av det engelska begreppet ”anchor tenant”.
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Figur 5. Principiell skiss över fysiska respektive institutionella ankares faciliteringsansatser. Ett fysiskt
ankare har stora inflöden och utflöden av energi och materia medan ett institutionellt ankare tillhandahåller olika typer av stöd till aktörerna i ett industriellt ekosystem.

Fysiska ankare har potential att bemöta tekniska hinder. Fysiska ankare har
generellt en hög status i samhället och är förknippade med stora behov av
inflöden eller strömmar av restprodukter (Mirata 2005). Deras höga status
och stora in- och utflöden kan bidra till att göra det attraktivt för andra aktörer att etablera sig i regionen (Lowe 1997; Mirata 2005). Vidare betonas
fysiska ankare som en potentiell startpunkt för utveckling av synergisamarbeten i en region (Burström & Korhonen 2001; M. Chertow 1999; Chertow
2000; Korhonen 2001; Lowe 1997; Mirata 2005).
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Institutionella ankare har potential att bemöta informationsrelaterade, styrmedelsrelaterade och sociala hinder. Institutionella ankare bidrar med bland
annat utbildning och politiskt stöd till aktörer i ett industriellt ekosystem (se
Figur 5) (Burström & Korhonen 2001). Vidare menar Mirata (2005) att institutionella ankare är minst lika viktiga vid facilitering av industriell symbios som fysiska ankare och att de i ett tidigt utvecklingsstadium till och
med kan vara viktigare. Exempelvis kan de historiska relationerna mellan en
kommun och aktörerna i kommunen vara en viktig framgångsfaktor för att
få aktörerna att intressera sig för industriell symbios.
3.7.4 Mäklare och dirigenter
En mäklare20 är en aktör som fungerar som en mellanhand mellan andra
aktörer (se Figur 6) (Howard-Grenville & Paquin 2008) medan en dirigent21
är en aktör som samordnar aktiviteter i interorganisatoriska nätverk (se Figur 6) (Paquin & Howard-Grenville 2013).
Howard-Grenville & Paquin (2008) har identifierat två olika typer av mäklare; informationsmäklare och relationsmäklare. Informationsmäklare samlar in information och gör informationen tillgänglig för andra aktörer. Relationsmäklare arbetar i närmare samarbete med aktörerna och strävar efter att
identifiera och implementera lösningar som motsvarar aktörernas behov. Ett
exempel på mäklare är avfallsmäklare (Chertow 2000). Avfallsmäklare fungerar som mellanhand vid försäljning av material mellan olika aktörer och
kan verka på både lokal, regional och global nivå. Ett annat exempel på
mäklare är kunskapsmäklare (von Malmborg 2004). Kunskapsmäklare ser
till att aktörer som är i behov av kunskap kommer i kontakt med aktörer
som besitter den efterfrågade kunskapen. Exempel på kunskapsmäklare är
lokala myndigheter (von Malmborg 2004), regionala myndigheter och
kommuner (Lehtoranta et al. 2011).
Dirigenter verkar för att samla medlemmarna i ett nätverk runt gemensamma mål och för att skapa kollektiva värden för nätverket. Dirigenter kan
vara offentliga eller privata aktörer. De arbetar bland annat med att skapa
intresse och stöd för nätverkets aktiviteter samt för att rekrytera medlemmar
till nätverket. Vidare arbetar dirigenter med att uppmuntra till interaktioner
mellan medlemmarna genom att exempelvis arrangera ”blindträffar” och
utveckla ”arrangerade äktenskap”. Blindträffar innebär att dirigenten skapar
möjligheter för medlemmarna att utveckla slumpmässiga synergisamarbeten
mellan varandra. Arrangerade äktenskap innebär att dirigenten arrangerar
specifika synergisamarbeten mellan utvalda medlemmar. (Paquin & Howard-Grenville 2013)

20
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Fri översättning av det engelska begreppet ”broker”.
Fri översättning av det engelska begreppet ”orchestrator”.
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Figur 6. Principiell skiss över mäklares respektive dirigenters faciliteringsansatser. En mäklare fungerar
som mellanhand för resurser i form av exempelvis material, energi eller information medan en dirigent
verkar för att utveckla synergisamarbeten mellan de befintliga aktörerna i ett industriellt ekosystem och
med nya aktörer.

Mäklare har potential att bemöta både tekniska, informationsrelaterade, sociala och ekonomiska hinder. Mäklare kopplar samman aktörer som är intresserade av att delta i synergisamarbeten men som saknar erfarenhet, kunskap eller kontakter för att kunna genomföra utbytena på egen hand (Paquin
& Howard-Grenville 2009). Mäklare betonas som särskilt viktiga vid utveckling av synergisamarbeten mellan aktörer som inte känner varandra
sedan tidigare (Howard-Grenville & Paquin 2008). I dessa fall kan mäklare
fungera som kompensation för bristen på sociala relationer (Paquin & Howard-Grenville 2009) eller sociala nätverk (von Malmborg 2004). Vidare
anses mäklare vara viktiga i de fall då företagskulturen inte är gynnsam för
synergisamarbeten på grund av exempelvis hög sekretess (Ehrenfeld &
Gertler 1997). Mäklare framhävs även som en aktör som kan bemöta hinder
gällande höga transaktionskostnader (Ehrenfeld & Gertler 1997). Vidare
betonas närvaro av mäklare som en kritisk faktor för att möjliggöra utveckling av industriell symbios på en regional nivå (Paquin & Howard-Grenville
2009). Dirigenter liknar mäklare (Paquin & Howard-Grenville 2013) och
kan anses bemöta liknande hinder.
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3.7.5 Destruenter och nekrofager
Destruenter22 är aktörer som bryter ner avfall och för tillbaka materialet till
systemet i form av ny råvara, medan nekrofager23 är aktörer som samlar in
avfall för att sedan förmedla det vidare till destruenter (se Figur 7) (Geng &
Côté 2002). Begreppen anspelar på motsvarigheterna i biologiska ekosystem
och deras funktioner. Precis som i biologiska ekosystem bidrar destruenter
och nekrofager i industriella system till att utveckla cykliska flöden. Exempel på destruenter i industriella system är lösningsmedelsåtervinningsanläggningar (Lowe 1997) och komposteringsanläggningar (Geng & Côté
2002). Exempel på aktiviteter som nekrofager utför förutom insamling är
demontering och sortering (Geng & Côté 2002). Nekrofager inkluderar även
aktörer som arbetar med underhåll och reparationer (Côté & Hall 1995).
Konkret kan detta exempelvis innebära återtillverkning, återanvändning
eller renovering av material (Geng & Côté 2002).

Figur 7. Principiell skiss över en nekrofag respektive en destruents faciliteringsansats. En nekrofag
samlar in avfall och förmedlar det dels vidare till andra aktörer i form av råvara, dels vidare till destruenter för vidare behandling.

Destruenter och nekrofager har potential att bemöta både ekonomiska och
tekniska hinder. Destruenter och nekrofager kan ta hand om mindre flöden
från olika aktörer för att på så sätt få tillräckligt stor volym för att hanteringen av avfallet ska bli ekonomiskt försvarbar (Lowe 1997). Vidare bidrar
destruenter och nekrofager till en ökad leveranssäkerhet i form av ett rikare
utbud av råvaror (Geng & Côté 2002).

3.8 Industriell symbios ur ett affärsperspektiv
Forskningsområdet industriell ekologi är fortfarande ett relativt outforskat
område från ett affärsperspektiv (Tsvetkova & Gustafsson 2012). Detta
stöds även av litteraturstudien som visar att litteraturen kring industriell
22
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Fri översättning av det engelska begreppet ”decomposer”.
Fri översättning av det engelska begreppet ”scavenger”.
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symbios ur ett affärsperspektiv är begränsad. Två typer av affärsmodeller
med koppling till industriell symbios identifierades i litteraturstudien;
gränsöverbryggande affärsmodeller och produkttjänstesystem. Nedan presenteras en fördjupning i dessa affärsmodeller.
3.8.1 Gränsöverbryggande affärsmodeller
Gränsöverbryggande affärsmodeller är affärsmodeller som inte är begränsade till det egna företagets organisation (Wikström et al. 2010). Affärsmodellerna involverar kunder, leverantörer och samarbetspartners i högre utsträckning än traditionella affärsmodeller vilket kräver ett större hänsynstagande till dessa intressenters affärsmodeller (Tsvetkova & Gustafsson
2012).
Tsvetkova et al. (2012) har utvecklat en affärsmodell för att utveckla industriella ekosystem för biobränsleproduktion med inspiration från gränsöverbryggande affärsmodeller. Affärsmodellen inkluderar tre steg (Tsvetkova et
al. 2012). I det första steget genomförs en kartläggning av det aktuella området där befintliga aktörer och behov av biobränsle i området identifieras.
Utifrån detta utformas en modell för ett potentiellt industriellt ekosystem i
området inklusive tillhörande nödvändiga aktörer. I det andra steget genomförs en undersökning med syfte att kartlägga aktörernas affärsmodeller, deras potentiella funktion i det industriella ekosystemet samt deras potentiella
drivkrafter och hinder associerade med att delta i det industriella ekosystemet. I det sista steget utvecklas potentiella samarbetsformer mellan de berörda aktörerna utifrån informationen som har inhämtats i de tidigare stegen.
3.8.2 Produkttjänstesystem
Till skillnad från traditionella affärsmodeller som fokuserar på försäljning
av fysiska produkter fokuserar produkttjänstesystem på försäljning av en
blandning av produkter och tjänster som tillsammans kan tillfredsställa kundens behov (UNEP 2002).
Yang et al. (2013) har utvecklat en modell som integrerar produkttjänstesystem och industriell symbios där avfall ses som en resurs som både kan generera produkter och tjänster. Affärsmodellen består av två delar; intern och
extern analys. I den interna analysen genomförs en kartläggning av de enskilda företagens affärsmodeller och deras produkters livscykler. Därefter
identifieras överskott och behov i varje livscykelsteg. Överskott kan exempelvis utgöras av underutnyttjade resurser och arbetskraft. Behov kan exempelvis utgöras av avsaknad av resurser och arbetskraft samt behov orsakat
av förlorade värden på grund av exempelvis negativa externa effekter. Utifrån detta identifieras dels interna åtgärder, dels potentiella synergisamarbeten. I den externa analysen sammanställs de enskilda företagens respektive
överskott och behov. Utifrån sammanställningen identifieras dels behov som
kan tillgodoses kollektivt, dels potentiella matchningar av överskott och
behov.
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4 Metod
Detta kapitel inleds med en metodöversikt följt av en fördjupad beskrivning
av metoden.

4.1 Metodöversikt
Kapitlet inleds med en beskrivning av det teoretiska ramverk som användes
som utgångspunkt för genomförandet av studien (se Avsnitt 4.2). Inledningsvis ges en beskrivning av en metod för genomförande av kvalitativa
intervjuer som baseras på Kvale och Brinkmanns (2009) sju steg för kvalitativa intervjuer (se Avsnitt 4.2.1) som låg till grund för kartläggningen av
faciliteringsansatser i praktiken (se Avsnitt 4.3.2), kartläggningen av Econovas nuvarande faciliteringsansats (se Avsnitt 4.3.3) och undersökningen
av förutsättningar för den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt
4.3.5). Därefter presenteras en beskrivning av det teoretiska ramverket Business Model Canvas (BMC) (se Avsnitt 4.2.2) som användes som strukturellt stöd för både beskrivningen av Econovas nuvarande faciliteringsansats
(se Avsnitt 4.3.3) och utvecklingen av den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 4.3.4). Avslutningsvis presenteras ramverket NABC (Needs, Approach, Benefits, Competition) (se Avsnitt 4.2.3) som användes som
strukturellt stöd vid undersökningen av förutsättningarna för implementering av den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 4.3.5).
Därefter presenteras hur respektive del av studien genomfördes (se Figur 8).
Inledningsvis ges en beskrivning av litteraturstudien som låg till grund för
kapitlet om tidigare forskning (se Avsnitt 4.3.1). Därefter beskrivs kartläggningen och dokumentstudien som genomfördes till grund för beskrivningen
av faciliteringsansatser i praktiken (se Avsnitt 4.3.2). Detta avsnitt följs av
en presentation av intervjustudien som låg till grund för beskrivningen av
Econovas nuvarande faciliteringsansats (se Avsnitt 4.3.3). Därefter beskrivs
metoden för sammanställningen av tidigare forskning och faciliteringsansatser i praktiken som låg till grund för utvecklingen av den rekommenderade
faciliteringsansatsen (se Avsnitt 4.3.4). Slutligen presenteras metoden för
tillämpningen av den rekommenderade faciliteringsansatsen och intervjustudien som genomfördes till grund för undersökningen av förutsättningarna
för den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 4.3.5). Genomgående i metodkapitlet sker en metodkritisk granskning av de valda tillvägagångssätten.
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Figur 8. Metoder för genomförande av respektive del av rapporten. F1, F2 och F3 motsvarar studiens
frågeställningar.

4.2 Metodteori
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för
studiens genomförande.
4.2.1 Sju steg för kvalitativa intervjuer
Kvale och Brinkmann (2009) har utvecklat sju steg för kvalitativa intervjuer; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Respektive steg av ramverket presenteras nedan. Steget som berör
verifiering utvecklades med hjälp av Yins (2007) kriterier för bedömning av
kvalitet hos en empirisk undersökning.
Det första steget i ramverket är tematisering där frågorna ”vad” och ”varför”
ska besvaras (Kvale & Brinkmann 2009). I detta steg formuleras studiens
syfte och forskningsfrågor. Efter tematiseringen sker planering av studien
där frågan ”hur” ska besvaras i form av fastställande av metoder och tekni28

ker som ska användas för att genomföra studien. Vidare ska val av respondenter genomföras. Vid kvalitativa intervjuer är det av intresse att göra ett
brett urval av respondenter (Trost 2010) och det är vanligt att inkludera mellan fem och 25 respondenter (Kvale & Brinkmann 2009).
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör genomförandet av intervjuerna utgå
från en intervjuguide som formuleras i syfte att fånga den kunskap som söks
i studien. Enligt Trost (2010) bör intervjuguiden innehålla förslag på frågeområden. Det vanligaste sättet att registrera en intervju är genom inspelning
vilket har fördelen att det ger möjlighet att lyssna på respondenternas resonemang i efterhand (Kvale & Brinkmann 2009).
Efter att intervjuerna har genomförts sker förberedelser genom utskrift inför
analysen av materialet som framkommit i studien. Hur mycket som ska
skrivas ut och vilken detaljeringsnivå som ska användas bör bland annat
avgöras utifrån studiens syfte. När utskrifterna har genomförts sker analys
av resultatet. Ett sätt att analysera det material som har framkommit i studien är att göra en teoretisk tolkning. Detta innebär att materialet analyseras
med utgångspunkt i de bakomliggande teorierna för studien. (Kvale &
Brinkmann 2009)
Verifiering syftar till att säkerställa validiteten24 och reliabiliteten25 hos den
studie som genomförs (Kvale & Brinkmann 2009). För att öka studiens validitet kan exempelvis flera källor användas vid insamling av empiri och
utkast av det färdiga resultatet granskas av respondenterna (Yin 2007). För
att öka studiens reliabilitet bör studien dokumenteras så konkret som möjligt.
Rapportering handlar dels om rapportering av resultatet, dels om rapportering av de metoder som använts för att ta fram resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). I detta steg övervägs även etiska frågor som kan vara aktuella i
studien som exempelvis konfidentialitet (Kvale & Brinkmann 2009; Trost
2010).
4.2.2 Business Model Canvas
BMC är ett verktyg för att underlätta beskrivning eller omformulering av ett
företags affärsmodell. BMC innehåller nio komponenter; erbjudande, kundsegment, kanaler, kundrelationer, nyckelaktiviteter, nyckelresurser, nyckelpartnerskap, intäktsströmmar och kostnadsstruktur. Tillsammans beskriver
komonenterna ett företags värdeskapande. (Osterwalder & Pigneur 2010)
Erbjudandet beskriver vilka kundbehov eller vilken efterfrågan som företaget avser att svara mot med sin lösning. Kundsegment beskriver de kunder
som företaget vänder sig till med sitt erbjudande medan kundrelationer be24

Validitet handlar om huruvida studien och dess resultat stämmer överens med vad som
var avsett att mätas samt med verkligheten. (Merriam 1994)
25
Reliabilitet handlar om huruvida studien genererar samma resultat vid en upprepning.
(Merriam 1994)

29

skriver hur företagets relationer med kunderna ser ut. För att nå dessa kunder använder företaget en eller flera kanaler för kommunikation, distribution
samt försäljning. (Osterwalder & Pigneur 2010)
Nyckelaktiviteter beskriver de aktiviteter som företaget genomför för att
kunna leverera erbjudandet. För denna leverans krävs också en eller flera
nyckelresurser26. Det är också möjligt för företag att ingå partnerskap med
en eller flera nyckelpartners för att få extern hjälp med vissa nyckelaktiviteter eller nyckelresurser. Intäktsströmmar uppstår när transaktioner från kund
når företaget efter leverans av erbjudandet. Slutligen beskriver kostnadsstrukturen de kostnadsposter som uppstår inom de olika blocken. (Osterwalder & Pigneur 2010)
4.2.3 NABC
NABC är ett ramverk för att utveckla ett erbjudande. Ramverket inkluderar
fyra frågor; vilka behov som finns hos kunderna och på marknaden, vilken
unik lösning som finns för att svara mot dessa behov, vilka nyttor som lösningen medför och på vilket sätt nyttorna är större än nyttorna hos konkurrerande alternativ. För att svara på dessa frågor är det viktigt att kommunicera
erbjudandet till andra intressenter och få återkoppling. (Carlson & Wilmot
2006)

4.3 Genomförande
I detta avsnitt beskrivs genomförandet av respektive del av studien.
4.3.1 Metod för kartläggning av tidigare forsking
En litteraturstudie genomfördes med syfte att kartlägga litteratur inom
forskningsområdena industriell ekologi och industriell symbios utifrån studiens syfte. Litteraturstudien svarar mot studiens första frågeställning; vad
krävs för att facilitera industriell symbios på regional nivå. Litteraturstudien
utgick från databasen Scopus, sökmotorn Google Scholar och den nationella
biblioteksdatabasen Libris. Scopus och Google Scholar indexerar bland annat artiklar från tidskrifter inom forskningsområdena industriell ekologi och
industriell symbios27 medan Libris indexerar tryckt litteratur. Kombinationen av de valda databaserna och sökmotorerna ansågs ge en representativ
bild av relevant litteratur inom forskningsområdena.
Inledningsvis genomfördes en sökning28 med sökorden ”industrial ecology”
och ”industrial symbiosis” för att kartlägga generell litteratur inom forsk26

I denna rapport definieras ”nyckelresurser” i enlighet med Barneys (1991) definition som
menar att resurser ”… inkluderar alla tillgångar, förmågor, organisationsprocesser, företagsattribut, information, kunskap etc. som kontrolleras av ett företag och som möjliggör
för företaget att skapa och implementera strategier som förbättrar dess effektivitet …”
(Barney 1991: 101).
27
Exempelvis Journal of Industrial Ecology, Progress in Industrial Ecology och Journal of
Cleaner Production.
28
Genomgående i litteraturstudien användes trunkering i syfte att fånga varianter av sökorden. I de fall litteratursökningarna resulterade i ett stort antal sökträffar genomfördes en
prioritering av sökresultaten baserat på antal citeringar, publiceringsdatum och relevans i

30

ningsområdena. Därefter genomfördes mer specifika sökningar inom forskningsområdet industriell symbios. Den successiva avgränsningen av litteratursökningen ansågs bidra till att säkerställa sökordens relevans. Sökorden
”industrial symbiosis” och ”eco-industrial”29 kombinerades med sökorden
”barrier”, ”driver” och ”lesson” i syfte att kartlägga viktiga faktorer vid facilitering av industriell symbios. Vidare kombinerades sökorden ”industrial
symbiosis” och ”eco-industrial” med ”facilitation” i syfte att kartlägga litteratur kring facilitering av industriell symbios. I resultatet från denna sökning
identifierades ett antal typer av aktörer som anses ha en nyckelroll kopplat
till facilitering av industriell symbios; “champion”, ”coordinator”, “anchor
tenant”, “broker”, “orchestrator”, “scavenger” och “decomposer”. Även
dessa begrepp kombinerades med sökorden ”industrial symbiosis” och ”ecoindustrial” i syfte att kartlägga litteratur kring dessa nyckelaktörer. Slutligen
kombinerades sökordet ”business model” med ”industrial symbiosis” och
”eco-industrial” i syfte att kartlägga litteratur som berör industriell symbios
ur ett affärsperspektiv. I resultatet från denna sökning identifierades två begrepp; ”product service system” och ”boundary spanning”. Även dessa begrepp kombinerades med sökorden ”industrial symbiosis” och ”ecoindustrial”.
4.3.2 Metod för kartläggning av faciliteringsansatser i praktiken
En kartläggning av faciliteringsansatser i praktiken genomfördes med syfte
att utveckla en förståelse för hur facilitering av industriell symbios sker i
praktiken i dagsläget. Även kartläggningen svarar mot studiens första frågeställning; vad krävs för att facilitera industriell symbios på regional nivå.
Kartläggningen bestod av två delar; identifiering av facilitatorer i form av
företag som arbetar med facilitering av industriell symbios och kategorisering av de identifierade facilitatorerna.
Identifieringen av facilitatorer genomfördes genom förfrågningar till respondenter i form av experter inom forskningsområdet industriell symbios i
Europa. Tillvägagångssättet valdes eftersom respondenterna ansågs ha god
insikt om de facilitatorer som är verksamma. Förfrågningarna genomfördes
via internetforumet LinkedIn och via e-post. Tillvägagångssättet valdes eftersom det möjliggjorde deltagande från ett stort antal respondenter och en
geografisk spridning bland de tillfrågade respondenterna. Respondenterna
identifierades dels genom snöbollsmetoden30, dels genom tre nätverk31 som

syfte att täcka in både framstående och nyligen publicerad litteratur inom forskningsområdena.
29
Sökordet valdes för att täcka in begrepp som ”eco-industrial development”, ”ecoindustrial park”, ”eco-industrial estate” etc. vilka förekommer genomgående i litteraturen
inom forskningsområdet industriell symbios.
30
Snöbollsmetoden lämpar sig vid strategiskt urval för kvalitativa intervjuer (Trost, 2010)
men metoden ansågs även vara relevant för förfrågningar via e-post och internetforum.
Snöbollsmetoden innebär att utgångspunkten för urvalet är en intervju som sedan, baserat
på kunskapen hos respondenten, får leda till fler intervjuer med personer som föreslagits i
den tidigare intervjun (Trost, 2010).
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riktar sig till forskare eller andra intressenter inom forskningsområdet industriell symbios. Förfrågningarna resulterade i svar från 60 respondenter.
Vid förfrågningarna fick respondenterna en öppen fråga gällande om de
kände till några företag som arbetar med facilitering av industriell symbios.
Frågeformuleringen valdes för att erhålla bred bild över vilka typer av facilitatorer som bedriver verksamhet inom området.
Resultatet sammanställdes i form av en lista med namn på de identifierade
facilitatorerna. För att utveckla en förståelse för hur respektive facilitator
arbetar med facilitering av industriell symbios genomfördes därefter en
kompletterande dokumentstudie där respektive facilitators hemsida och tillhörande relevant dokumentation granskades. I vissa fall saknades tillräcklig
information för att bedöma hur den aktuella facilitatorn arbetar med industriell symbios i dagsläget utifrån dokumentationen och vid dessa tillfällen
kontaktades även facilitatorn via e-post. Ett alternativt tillvägagångssätt
hade varit att genomföra intervjuer med de identifierade facilitatorerna vilket hade kunnat leda till en djupare förståelse för företagens faciliteringsansatser och en potentiell alternativ kategorisering. Detta var dock inte möjligt
att genomföra på grund av begränsade resurser. Utifrån sammanställningen
identifierades ett antal kategorier med utgångspunkt från facilitatorernas
kärnverksamhet och historiska bakgrund för att erhålla en översiktlig bild
över befintliga typer av facilitatorer och deras respektive faciliteringsansatser.
För att höja resultatets validitet eftersträvades ett stort antal deltagande respondenter och en geografisk spridning bland de tillfrågade respondenterna.
Respondenterna är verksamma inom olika delar av Europa32 och ansågs
tillsammans kunna ge en representativ bild av vilka typer av facilitatorer
som finns i Europa. Majoriteten av de tillfrågade respondenterna härstammar dock från Västeuropa vilket kan ha inverkan på resultatet. För att öka
resultatets reliabilitet utgick kartläggningen från Kvale & Brinkmanns
(2009) sju steg för kvalitativa intervjuer. Metoden är ursprungligen utvecklad för kvalitativa intervjuer men tillvägagångssättet ansågs även vara relevant för förfrågningar via e-post och internetforum.
Resultatet från kartläggningen sammanställdes dels i en bilaga där respektive identifierad facilitators namn, nationalitet, kontaktuppgifter och kategorisering presenteras (se Bilaga 3), dels i form av en presentation av de identifierade typerna av facilitatorer (se Kapitel 5). Respondenternas namn utelämnades eftersom deras identitet inte ansågs relevant med utgångspunkt
från studiens syfte och för att skydda respondenternas konfidentialitet.
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Gruppen Eco-Industrial Development/Industrial Symbiosis Section inom International
Society for Industrial Ecology, gruppen Industrial Symbiosis på LinkedIn och ett informellt
europeiskt nätverk.
32
Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern.
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4.3.3 Metod för kartläggning av
Econovas nuvarande faciliteringsansats
En kartläggning av Econovas nuvarande faciliteringsansats genomfördes i
form av en intervjustudie med syfte att utveckla en förståelse för hur Econova arbetar med facilitering av industriell symbios i dagsläget. Intervjustudien svarar mot studiens andra frågeställning; hur arbetar Econova med facilitering av industriell symbios i dagsläget.
Val av respondenter genomfördes i samråd med en representant från Econova. Elva personer som representerar affärsområdet återvinning och de tre
delarna i organisationen (se Kapitel 2) valdes ut för intervju. Respondenterna inkluderade företagets VD, marknadschef, driftchef, försäljningschef,
kommunikatör, miljö- och kvalitetschef samt fem produktchefer33. Valet av
respondenter ansågs ge en representativ bild av delen av Econovas verksamhet som berör hantering av restprodukter.
Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide (se Bilaga 1).
Respektive intervju pågick i en timme och intervjuerna registrerades genom
inspelning. Efter varje intervju genomfördes en övergripande transkribering
i form av ett referat som sammanfattade respektive respondents svar. Utskriften ansågs vara tillräckligt omfattande utifrån intervjustudiens syfte.
För att öka resultatets validitet eftersträvades en spridning bland respondenterna. Vidare fick samtliga respondenter ta del av resultatet från intervjustudien och möjlighet att kommentera innehållet. För att öka resultatets reliabilitet utgick intervjustudien från Kvale & Brinkmanns (2009) sju steg för
kvalitativa intervjuer (se Avsnitt 4.2.1). Vidare användes BMC (se Avsnitt
4.2.2) både vid utformning av intervjuguide och vid analys av resultatet eftersom det har identifierats som ett verktyg som är lämpligt för att beskriva
ett företags affärsmodell (se Avsnitt 4.2.2) vilket ligger i linje med intervjustudiens syfte.
Resultatet från intervjustudien sammanställdes i en beskrivande text om
företaget (se Kapitel 6) med utgångspunkt i ramverket BMC (se Avsnitt
4.2.2). Respondenternas namn utelämnades i den beskrivande texten förutom vid direkt citering eller i de fall som informationen endast uppkommit i
enskilda intervjuer.
4.3.4 Metod för utveckling av den
rekommenderade faciliteringsansatsen
En sammanställning av resultatet från kartläggningen av tidigare forskning
och kartläggningen av faciliteringsansatser i praktiken genomfördes med
syfte att utveckla en rekommenderad faciliteringsansats i form av en affärsmodell för facilitering av industriell symbios på regional nivå. Utvecklingen
av den rekommenderade faciliteringsansatsen svarar mot studiens tredje
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Deltagare i intervjustudien var Andersson, A., Andersson, G., Björneld, Bökman, Eriksson, Karlsson, Lindahl, Royson, Rydberg, Tretten och Winberg.
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frågeställning; hur kan företag utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på regional nivå.
Den rekommenderade faciliteringsansatsen utvecklades utifrån tidigare
forskning (se Kapitel 3) och kartläggning av faciliteringsansatser i praktiken
(se Kapitel 5). Vid utvecklingen av den rekommenderade faciliteringsansatsen togs hänsyn till förutsättningar för facilitering av industriell symbios i
form av identifierade hinder och framgångsfaktorer. Vidare inhämtades inspiration från identifierade nyckelaktörer, affärsmodeller samt identifierade
facilitatorer. Den rekommenderade faciliteringsansatsen utvecklades med
utgångspunkt i ramverket BMC (se Avsnitt 4.2.2) eftersom det har identifierats som ett verktyg som är lämpligt vid omformulering av ett företags affärsmodell (se Avsnitt 4.2.2) vilket ligger i linje med syftet för sammanställningen.
4.3.5 Metod för undersökning av förutsättningarna
för den rekommenderade faciliteringsansatsen
En undersökning av förutsättningarna för den rekommenderade faciliteringsansatsen genomfördes med syfte att utveckla en förståelse för förutsättningarna för den rekommenderade faciliteringsansatsen i praktiken. Undersökningen svarar mot studiens tredje frågeställning; hur kan företag utveckla
affärer genom facilitering av industriell symbios på regional nivå. Undersökningen bestod av två delar; tillämpning av delar av den rekommenderade
faciliteringsansatsen och en intervjustudie. Läsaren rekommenderas att läsa
beskrivningen av faciliteringsansatsen (se Kapitel 7) innan nedanstående del
av metoden för att underlätta förståelsen. Nedan beskrivs respektive del av
undersökningen.
Tillämpning av den rekommenderade faciliteringsansatsen
Tillämpningen av den rekommenderade faciliteringsansatsen innefattade två
av den rekommenderade faciliteringsansatsens tre nyckelaktiviteter (se Avsnitt 7.3); val av region och kartläggning av den utvalda regionen. Tillämpningen genomfördes med utgångspunkt från Econova. Nedan beskrivs respektive del av tillämpningen.
Val av region genomfördes i samråd med två representanter från Econova
och utgick från urvalskriterierna och tillvägagångssättet för val av region
som presenteras i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt
7.3.1). Storstadsregioner exkluderades från urvalet eftersom dessa ansågs
utgöra alltför komplexa system för att rymmas inom ramen för studien.
Kartläggningen av den utvalda regionen genomfördes utifrån tillvägagångssättet för en översiktlig kartläggning som presenteras i den rekommenderade
faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.3.2). Kartläggningen av verksamhetsutövare som ger upphov till energi- och materialflöden som ligger inom Econovas kompetensområde innefattade endast verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken för att begränsa arbetsbördan. Vidare behandlade
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energi- och materialflödeskartläggningen inte farligt avfall eftersom denna
typ av material ligger utanför Econovas kärnkompetensområde.
Intervjustudie
Intervjustudien genomfördes i syfte att undersöka förutsättningarna för den
tredje nyckelaktiviteten; realisering av erbjudandena. Undersökningen innefattade två delar; kartläggning av kundsegmentens nuvarande arbete och
kartläggning av kundsegmentens intresse för erbjudandena. Kartläggningen
av kundsegmentens nuvarande arbete genomfördes genom att kartlägga hur
respondenter inom respektive kundsegment (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt
7.1.2) arbetar med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering i dagsläget vilket är centrala begrepp i de övergripande erbjudandena (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2). Kartläggning av kundsegmentens intresse för erbjudandena genomfördes genom att kartlägga intresset för
de specifika erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se
Avsnitt 7.1.3, Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6).
Intervjustudien genomfördes i form av fokusgruppsintervjuer34. Fokusgruppsintervjuer används bland annat när en övergripande förståelse för ett
ämne eftersöks och vid undersökningar av respondenters intryck av produkter eller andra objekt (Stewart et al. 2007) vilket ligger i linje med intervjustudiens syfte.
Intervjustudien inkluderade tre fokusgrupper från respektive kundsegment35
i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt
7.1.2). Kriterium för urval av verksamhetsutövare var att aktören skulle tillhöra något av Econovas huvudsakliga kundsegment (se Avsnitt 6.1) medan
kriterier för urval av regionala aktörer var att aktörerna skulle verka på olika
strategisk nivå i regionen och ansvara för olika stora geografiska områden
för att få en spridning bland fokusgrupperna. Respektive fokusgrupp omfattade två till fyra respondenter36. Val av respondenterna genomfördes i samråd med en kontaktperson hos respektive fokusgrupp utifrån en kort presentation kring studiens och intervjustudiens syfte. Tillvägagångssättet valdes
eftersom kontaktpersonernas lokalkännedom ansågs ge en god grund för
urval av lämpliga respondenter.
Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide (se Bilaga 2)
där den första delen behandlade respondenternas nuvarande arbete och den
andra delen behandlade erbjudandena i den rekommenderade facilitering34

Fokusgruppsintervjuer är en kvalitativ metod för att kartlägga en grupp individers åsikter
och erfarenheter och karaktäriseras av att en grupp personer diskuterar ämnen som presenteras av intervjuaren (Morgan 1998).
35
De regionala aktörerna representerades av Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommun,
Regionförbundet Örebro samt Örebro kommun. Verksamhetsutövarna representerades av
Bergslagens Kommunalteknik, BillerudKorsnäs Skog & Industri AB och BillerudKorsnäs
Rockhammar AB samt E.ON Värme Sverige AB.
36
Deltagarna i intervjustudien var Carlsson, Ek, Isaksson, Israelsson, Johansson Casimiro,
Jonsson, Larsson, Lindin, Lundin, Nordlund, Sahlén, Semstrand, Sundin, Westin och Åslund.
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sansatsen (se Avsnitt 7.1.3, Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6).
Intervjuerna pågick under en till två timmar och registrerades genom inspelning. Efter varje intervju genomfördes en transkribering.
För att öka resultatets validitet eftersträvades en spridning vid val av fokusgrupper och samtliga respondenter fick ta del av resultatet från intervjustudien och möjlighet att kommentera innehållet. För att öka resultatets reliabilitet utgick intervjustudien från Kvale & Brinkmanns (2009) sju steg för
kvalitativa intervjuer och ramverket NABC (se Avsnitt 4.2.3) användes vid
både utformning av intervjuguide (se Bilaga 2) och analys av resultatet.
Ramverket valdes eftersom det har identifierats som ett verktyg som är
lämpligt vid återkoppling kring ett företags erbjudanden (se Avsnitt 4.2.3)
vilket ligger i linje med intervjustudiens syfte.
Resultatet från intervjustudien sammanställdes i en beskrivande text om
förutsättningarna för erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 8.3) med utgångspunkt i ramverket NABC (se Avsnitt
4.2.3). Respondenternas namn och namnen på verksamheterna som de representerade utelämnades i den beskrivande texten eftersom deras identitet
inte ansågs relevant med utgångspunkt från studiens syfte och för att skydda
respondenternas konfidentialitet.

36

5 Faciliteringsansatser i praktiken
Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av de identifierade typerna av facilitatorer följt av en beskrivning av respektive typ av facilitator.
Avslutningsvis presenteras en analys av resultatet med utgångspunkt i tidigare forskning (se Kapitel 3). Även detta kapitel svarar mot den första frågeställningen; vad krävs för att facilitera industriell symbios på regional
nivå.

5.1 Identifierade typer av facilitatorer
Kartläggningen resulterade i en lista med totalt 56 facilitatorer vilka utpekades av respondenterna i kartläggningen (se Avsnitt 4.3.2) som företag som
arbetar med facilitering av industriell symbios i Europa (se Bilaga 3). Utifrån kartläggningen identifierades sex typer av facilitatorer; kunskapsföretag, nätverkskoordinatorer, parkkoordinatorer, återvinningsföretag, infrastrukturföretag och processindustriföretag (se Tabell 4)37.
Tabell 4. Identifierade facilitatorer och respektive facilitators karaktärsdrag.
Kunskapsföretag

 Genomför utredningar.
 Tillför kunskap.
 Verkar på lokal nivå.

Nätverkskoordinatorer

 Samordnar
synergisamarbeten.
 Tillför kunskap
 Verkar på regional nivå.

Återvinningsföretag

 Fungerar som mellanhand.
 Hanterar fasta material.
 Verkar på regional nivå.

Infrastrukturföretag

 Fungerar som mellanhand.
 Hanterar vätskor och
gaser.
 Verkar på lokal nivå.

Parkkoordinatorer

 Samordnar
Synergisamarbeten.
 Tillför kunskap och
hanterar flöden.
 Verkar på lokal nivå.
Processindustriföretag

 Fungerar som knutpunkt.
 Kontrollerar stora flöden.
 Verkar på lokal nivå.

5.2 Kunskapsföretag
21 kunskapsföretag identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3). Gemensamt för dessa är att de tillhandahåller beslutsunderlag eller andra typer av
stöd för facilitering av industriell symbios (se Figur 9). De anlitas generellt
för ett specifikt uppdrag och deltar inte själva i några fysiska synergisamarbeten. Kunskapsföretag riktar sig antingen mot enskilda aktörer eller mot ett
helt industriellt ekosystem. Tre vanligt förekommande tjänster bland de
identifierade kunskapsföretagen (se Bilaga 3) är energi- och materialflödeskartläggningar, identifiering av möjliga synergisamarbeten och utbildning
inom industriell symbios.
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Ett företag kan tillhöra flera kategorier (se Bilaga 3).
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Figur 9. Principiell skiss över ett kunskapsföretags faciliteringsansats. Kunskapsföretag tillhandahåller
kunskap som stöd för utveckling av enskilda synergisamarbeten eller industriella ekosystem.

I företagskartläggningen identifierades två typer av kunskapsföretag. Den
första typen utgörs av konsultföretag som ofta har sitt ursprung i en akademisk kontext och har en affärsidé som är tydligt kopplad till forskningsområdet industriell ekologi. Ett exempel på denna typ är det franska företaget
SOFIES (Solutions for industrial ecosystems) (se Bilaga 3). Företaget omnämndes frekvent av respondenterna i kartläggningen. SOFIES har bland
annat varit inblandat i ett projekt i Schweiz (Republique et Canton de Geneve u.å.). 32 företag deltog i projektet som bland annat resulterade i en kartläggning av de inblandade företagens produktionskedjor.
Den andra typen utgörs av energi- eller miljökonsultföretag som erbjuder
konsulttjänster kopplade till industriell symbios som en av andra konsulttjänster inom energi- och miljöområdet. Exempelvis har det svenska energikonsultföretaget KanEnergi Sweden AB (se Bilaga 3) genomfört ett projekt
i fyra svenska kommuner som bland annat innefattade utbildning inom industriell symbios (KanEnergi u.å.). Projektet finansierades av Fyrbodals
kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

5.3 Nätverkskoordinatorer
Åtta nätverkskoordinatorer identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3).
Gemensamt för dessa är att de verkar för att stimulera synergisamarbeten på
regional nivå mellan medlemmar i ett nätverk (se Figur 10). De har vidare
en övergripande samordnande funktion och deltar inte själva i några fysiska
synergisamarbeten.
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Figur 10. Principiell skiss över en nätverkskoordinators faciliteringsansats. En nätverkskoordinator
verkar för att utveckla synergisamarbeten mellan de befintliga aktörerna i ett industriellt ekosystem och
med nya aktörer.

Ett exempel på ett nätverk är National Industrial Symbiosis Programme
(NISP). Nätverket startades i Storbritannien (International Synergies u.å.a)
men har även ett antal systerprogram utanför Storbritannien (se exempelvis
IFKA u.å.). NISP administreras av International Synergies (International
Synergies u.å.a) (se Bilaga 3), vilket är det mest frekvent omnämnda företaget i kartläggningen. NISP har dels finansierats av offentliga bidrag (International Synergies u.å.a), dels av abonnemangsavgifter från nätverkets medlemmar (International Synergies u.å.b).
Två vanligt förekommande funktioner som de identifierade nätverkskoordinatorerna (se Bilaga 3) tillhandahåller är workshops och databaser. Båda
funktionerna syftar till stimulera synergisamarbeten genom att matcha behov hos olika företag. Under workshops sker matchningen genom personliga möten. Exempelvis anordnas workshops inom NISP där deltagarna får
möjlighet att diskutera sina tillgängliga resurser, behov av resurser och möjliga synergisamarbeten (Laybourn & Morrissey 2009). Genom databaserna
sker matchningen genom att företagen dels får möjlighet att lista sina resurser, dels söka efter andra företags resurser. Ett exempel på en databas är
SYNERGie® som har utvecklats av International Synergies (International
Synergies u.å.c).

5.4 Parkkoordinatorer
Tolv parkkoordinatorer identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3).
Gemensamt för dessa är att de verkar för att stärka utvecklingen av en specifik industripark (se Figur 11). Majoriteten av de identifierade parkkoordinatorerna är lokaliserade i hamnområden (se exempelvis IPOS u.å.; Port of
Rotterdam u.å.b). Organisationernas ägarförhållanden kan se olika ut och
organisationer kan exempelvis drivas som ett företag (se exempelvis Infractor u.å.), ett offentligt ägt bolag (se exempelvis Port of Rotterdam u.å.a)
eller som en förening (se exempelvis ECOPAL u.å.).
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Figur 11. Principiell skiss över en parkkoordinators faciliteringsansats. En parkkoordinator arbetar för
att rekrytera nya aktörer till en industriell park och utveckla synergisamarbeten dels mellan aktörerna,
dels genom att tillhandahålla gemensamma tjänster till aktörerna.

Vidare kan koordineringen antingen vara organisationens huvudfokus eller
en bisyssla till organisationens huvudverksamhet. Ett exempel på den första
typen är det svenska företaget Industry Park of Sweden (IPOS) (se Bilaga 3)
vilken är parkkoordinator för en industripark i Sverige (IPOS u.å.). Industriparken inhyser bland annat ett antal kemikalieproducenter och en ålodling.
Ett exempel på den andra typen är det holländska företaget HEROS (se Bilaga 3) vars huvudsakliga verksamhet är återvinning av bland annat aska
(HEROS u.å.b). HEROS är parkkoordinator för HEROS Ecopark Terneuzen
som inkluderar HEROS anläggning, en biogasproducent och en biodieselproducent (HEROS u.å.a).
Exempel på produkter som parkkoordinatorer erbjuder är tillhandahållande
av gemensam infrastruktur i form av exempelvis centraliserad energiförsörjning (se exempelvis Infractor u.å.). Ett annat exempel är rekrytering av
nya företag till den aktuella industriparken och marknadsföring av den aktuella industriparken (se exempelvis IPOS u.å.).

5.5 Återvinningsföretag
Åtta återvinningsföretag identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3).
Gemensamt för dessa är att de omhändertar avfall från en eller flera aktörer
och förmedlar avfallet vidare som råvara till andra aktörer (se Figur 12).
Återvinningsföretag har generellt fokus på materialflöden och förutom
transport kan förmedlingen även innefatta lagring och förädling av materialet.
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Figur 12. Principiell skiss över ett återvinningsföretags faciliteringsansats. Ett återvinningsföretag samlar in avfall och förmedlar det vidare som råvara till andra aktörer.

I kartläggningen identifierades två typer av återvinningsföretag; generella
och specialiserade. Generella återvinningsföretag omhändertar ett brett urval
av material från flera industrier. Ett exempel på denna typ av återvinningsföretag är det svenska företaget Stena Recycling (se Bilaga 3). Stena Recycling hanterar alla typer av avfall och riktar sig bland annat till tillverkande
industri, energi- och kraftbolag, kommunal verksamhet och sjukvård (Stena
Recycling u.å.). Specialiserade återvinningsföretag är inriktade mot en specifik typ av industri eller mot en viss förädlingsprocess. Ett exempel på denna andra typ av återvinningsföretag är det svenska företaget Befesa ScanDust (se Bilaga 3) som har inriktat sig mot att återvinna metaller från rökgasstoft från stålindustrin (Befesa ScanDust u.å.).

5.6 Infrastrukturföretag
Ett infrastrukturföretag identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3). Infrastrukturföretag anlägger infrastruktur som möjliggör distribution av energiflöden eller utbyten av materialflöden i gas- eller vätskeform mellan olika
aktörer (se Figur 13). De anlitas generellt som en tredje part för ett specifikt
uppdrag.
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Figur 13. Principiell skiss över ett infrastrukturföretags faciliteringsansats. Ett infrastrukturföretag tillhandahåller infrastruktur mellan olika aktörer. De kan även verka för att hitta avsättningar för flöden från
en aktör och tillhandahålla infrastruktur som möjliggör den identifierade avsättningen.

Resultatet från kartläggningen visar att infrastrukturföretag antingen kan
anta en passiv eller aktiv roll vid utveckling av synergisamarbeten. Den första typen innebär att företaget anlitas för att anlägga infrastruktur mellan ett
antal kända aktörer. Exempelvis är det holländska företaget Visser & Smit
Hanab (se Bilaga 3) delaktigt i ett projekt som bland annat innefattar byggnation av infrastruktur för distribution av geotermisk värme till växthusodlingar i Brielle i Nederländerna (Visser & Smit Hanab u.å.). Den andra typen innebär att företaget anlitas av en aktör för att hitta en avsättning för
deras restprodukter. Exempelvis har Visser & Smit Hanab varit inblandat i
projekt där företaget sökt efter potentiella avsättningar av företags spillvärme (Teunissen, personlig kommunikation).

5.7 Processindustriföretag
Elva processindustriföretag identifierades i kartläggningen (se Bilaga 3).
Gemensamt för dessa är att de genererar stora kontinuerliga energi- och materialflöden och är inblandade i flera utbyten med flera aktörer (se Figur 14).
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Figur 14. Principiell skiss över ett processindustriföretags faciliteringsansats. Ett processindustriföretag
har stora in- och utflöden av energi och material samt är inblandat i synergisamarbeten med flera aktörer.

Ett exempel på ett processindustriföretag är det svenska företaget Tekniska
verken (se Bilaga 3). Tekniska verken är ett kommunalägt bolag (Linköpings kommun 2014) som bland annat producerar el, fjärrvärme och fjärrkyla (Tekniska Verken u.å.). Företaget har en uttalad vision om att bidra till
ökad resurseffektivitet på regional nivå. Ett annat exempel på ett processindustriföretag är det internationella företaget Lafarge (se Bilaga 3). Företaget
letar aktivt efter alternativa bränslen och råvaror till sin cementproduktion.
Lafarge menar att arbetet bland annat har lett till minskade koldioxidutsläpp
(Lafarge 2013). Andra fördelar som företaget nämner är kostnadsbesparingar och ökad samhällsnytta.

5.8 Analys av resultatet
De ovan nämnda facilitatorerna har olika faciliteringsansatser och verkar i
olika delar av ett industriellt ekosystems utveckling. Kunskapsföretag, nätverkskoordinatorer och parkkoordinatorer har en beredande funktion. De
arbetar på en övergripande nivå och fungerar som stöd vid realisering av
synergisamarbeten. Kunskapsföretag arbetar generellt lokalt med specifika
projekt i flera regioner och bistår med enskilda uppdrag under ett industriellt
ekosystems utveckling. Nätverks- och parkkoordinatorer har en samordningsfunktion i en specifik region respektive ett industriområde och fungerar som ett stöd under samtliga faser av ett industriellt ekosystems utveckling. Det finns ett antal likheter mellan dessa facilitatorer och nyckelaktörerna som identifierades i litteraturstudien (se Avsnitt 3.7). Kunskapsföretag
saknar en direkt motsvarighet i litteraturen medan nätverkskoordinatorer
och parkkoordinatorer har direkta motsvarigheter i nyckelaktörerna dirigenter (se Avsnitt 3.7.4) respektive koordinatorer (se Avsnitt 3.7.2).
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Återvinnings-, processindustri- och infrastrukturföretag har en levererande
funktion. De verkar underifrån och levererar de tekniska lösningar som
krävs för att fysiska synergisamarbeten ska realiseras. Återvinnings- och
processindustriföretag har en direkt levererande funktion och är direkt involverade i fysiska synergisamarbetena mellan aktörer där återvinningsföretag fungerar som en mellanhand medan processindustriföretag fungerar som
en knutpunkt. Infrastrukturföretag har en indirekt levererande funktion. De
möjliggör utbyten genom konstruktion av nödvändig infrastruktur men deltar inte själva i de fysiska synergisamarbetena. Återvinningsföretag verkar
på en regional nivå medan processindustri- och infrastrukturföretag verkar
på en lokal nivå. Även parkkoordinatorer kan ha en levererande funktion
och kan både vara indirekt och direkt involverade i de fysiska synergisamarbetena i form av tillhandahållande av infrastrukturlösningar respektive
energi- och materialförsörjning eller avfallshantering. Återvinnings- och
infrastrukturföretag bistår med enskilda uppdrag under ett industriellt ekosystems utveckling medan processindustriföretag utvecklar lokala synergisamarbeten som kan fungera som en startpunkt för vidare utveckling av industriella ekosystem.
Även dessa facilitatorer har likheter med nyckelaktörerna som identifierades
i litteraturstudien (se Avsnitt 3.7). Återvinningsföretag liknar mäklare (se
Avsnitt 3.7.4), destruenter (se Avsnitt 3.7.5) och nekrofager (se Avsnitt
3.7.5). Samtliga fungerar som mellanhänder för materialflöden där nekrofager och destruenter arbetar med insamling och förbehandling respektive
förädling och därför kan ses som en undergrupp till mäklare. Processindustriföretag har en direkt motsvarighet i litteraturen i form av nyckelaktören
fysiskt ankare (se Avsnitt 3.7.3). Däremot saknar infrastrukturföretag någon
direkt motsvarighet i litteraturen. Vissa typer av infrastrukturföretag fungerar som en aktiv mellanhand för energi-, vätske- och gasflöden och kan således anses likna mäklare.
Förutom parkkoordinatorer finns det även exempel på enskilda facilitatorer
(se Bilaga 3) som både har en beredande och en levererande faciliteringsansats. Ett exempel är HEROS vilken både har klassificerats som en parkkoordinator och ett återvinningsföretag. Det saknas dock facilitatorer som antar en kombinerad faciliteringsansats för facilitering av industriell symbios
på regional nivå.
5.8.1 Sammanfattande analys
För att ett synergisamarbete ska kunna realiseras krävs någon form av beredande eller levererande arbete. Beredande arbete kan ensamt ge upphov till
enskilda immateriella utbyten och levererande arbete kan ensamt ge upphov
till enskilda materiella utbyten. För att ett industriellt ekosystem ska kunna
realiseras på regional nivå krävs dock en mer systematisk ansats med en
kombination av beredande och levererande arbete där hinder och framgångsfaktorer under samtliga faser i ett industriellt ekosystems utveckling
adresseras respektive utnyttjas (se Figur 15). Detta kräver en kombination
av faciliteringsansatserna hos de identifierade facilitatorerna.
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Figur 15. Principiell skiss över faciliteringsansatser i praktiken.
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6 Econovas nuvarande faciliteringsansats
Detta kapitel inleds med en beskrivning av Econovas nuvarande faciliteringsansats. Därefter presenteras en analys av resultatet utifrån tidigare forskning (se Kapitel 3) och kartläggningen av faciliteringsansatser i praktiken
(se Kapitel 5). Kapitlet svarar mot den andra frågeställningen; hur arbetar
Econova med facilitering av industriell symbios i dagsläget.

6.1 Kundsegment och erbjudande
Enligt intervjustudien utgörs Econovas huvudsakliga kundsegment i dagsläget av kommuner, reningsverk, bygg- och anläggningsföretag, insamlingsoch återvinningsföretag, förbränningsanläggningar, lantbruk, skogsbruk,
sågverk samt pappers- och massabruk. Inom företaget finns en ambition att
framöver även inkludera andra kundsegment i form av exempelvis gruvindustri.
Resultatet från intervjustudien visar också att Econovas erbjudande stämmer
överens med företagets vision och affärsidé (se Kapitel 2). I dagsläget presenteras företagets produkter och tjänster på hemsidan samt i tryckta broschyrer riktade till olika kundsegment. Econovas övergripande erbjudande
beskrivs av kommunikatören på företaget enligt följande:
Vår uppgift är att hitta nya möjligheter kring restprodukter
som finns i våra kunders verksamheter och ta det ett steg längre. Vi jobbar med restprodukter eller biprodukter och målet är
att tillvarata dem och omvandla dem till ett nytt värde (…) och
göra det till en input till en annan kunds process.
– Eva Bökman, personlig kommunikation.
Intervjustudien visar att Econova i dagsläget erbjuder en bred produktportfölj inom affärsområdet som berör återvinning (se Tabell 5). Varje produkt
och tjänst erbjuds separat, även om företaget i många fall har flera affärer
med samma aktör. I vissa fall erbjuds även helhetslösningar. Exempelvis
kan ett sluttäckningsuppdrag omfatta såväl utformning av arbetshandlingar,
ritningar och kontrollprogram samt materialförsörjning och projektledning
som utförande av sluttäckningen inklusive arbetsledning (Björneld, personlig kommunikation).
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Tabell 5. Econovas erbjudanden samt kundgrupper för respektive erbjudande. I kolumnen längst till
höger presenteras erbjudandenas karaktär där F = Förädling, V = Vidareförsäljning och K = Kunskap.
Karaktär
Erbjudanden

Omhändertagande av restprodukter.

Avfallsbränsle.
Biobränslen:
 Bark.
 Bränslemix.
 Kutterspån.
 Returträflis.
 Skogsflis/GROT.
 Stamvedsflis.
 Sågspån.
 Torrflis.
Konstruktion:
 Arbetsytor och vägar.
 Bullervallar.
 Sluttäckning.
Näring:
 Aska.
 REVAQ-certifierat slam.
Skrot.
Trädgårdsprodukter:
 Anläggnings- och planteringsjord.
 Barkmull.
 Fibermull.
 Täckbark.
Övriga material:
 Fiberråvara.
 Plast.
Entreprenadtjänster:
 Maskiner.
 Personal.
Konsulttjänster:
 Arbetsytor och vägar.
 Interna processer.
 Jord.
 Sluttäckning.
Övriga tjänster:
 Flexibla leveranser.

Kundgrupp










Förbränningsanläggningar.
Pappers- och massabruk.
Sågverk.
Insamlings- och återvinningsföretag.
Övrig industri.
Kommuner.
Förbränningsanläggningar.
Förbränningsanläggningar.

F

V

K

-

-

-

X
X

X

 Pappers- och massabruk.
 Övrig industri.
 Kommuner.

X

 Lantbruk.
 Skogsbruk.

X

 Insamlings- och
återvinningsföretag.
 Bygg- och anläggningsföretag.
 Trädgårdsföretag.
 Kommuner.

X
X

 Insamlings- och återvinningsföretag.
 Pappers- och massabruk.
 Förbränningsanläggningar.
 Pappers- och massabruk.
 Sågverk.
 Jordproducenter.
 Pappers- och massabruk.
 Övrig industri.
 Kommuner.
 Förbränningsanläggningar.
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X

X

X

X

-

-

-

6.2 Kanaler och kundrelationer
Intervjustudien visar att Econova strävar efter att åstadkomma långvariga
och personliga kundrelationer. Den huvudsakliga kontakten med kunder
sker genom besök på kundernas anläggningar. En kundundersökning har
nyligen genomförts som visar att kunder framförallt hittar Econova genom
rekommendationer och att kunderna anser att den personliga kontakten är
viktig. En annan kanal är offentliga upphandlingar rörande exempelvis sluttäckning av deponier.

6.3 Nyckelaktiviteter
Resultatet från intervjustudien visar att Econova genomför ett flertal nyckelaktiviteter för att möjliggöra leverans av erbjudandena. Dessa utgörs huvudsakligen av hantering, förädling och handel med återvunna material samt
entreprenad- och konsulttjänster. I Norrköpingsregionen38 sker i dagsläget
flera av de nyckelaktiviteter som Econova genomför för att leverera sitt erbjudande. Verksamheten i denna region utgör ett illustrativt exempel på
företagets verksamhet och en översiktlig bild över verksamheten i regionen
ges i Figur 16.

38

Med Norrköpingsregionen avses i denna rapport den geografiska region från vilken energi- och materialflöden passerar Econovas anläggningar i Norrköping.
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Figur 16. Econovas huvudsakliga kunder och leverantörer samt tillhörande erbjudanden i Norrköpingsregionen.

Enligt intervjustudien tar Econova i dagsläget emot flera typer av avfallsflöden som antingen används inom den egna verksamheten för att ersätta inköp
av jungfruligt material eller säljs till kunder efter förädling. Nedan presenteras en fördjupning i utbyten som sker med fyra av Econovas kundsegment;
pappers- och massabruk, kommuner, energibolag samt insamlings- och
återvinningsföretag (se Avsnitt 6.1).
Intervjustudien visar att Econova har flera utbyten med pappers- och massabruk. Företaget tar emot och förädlar biprodukter som skapas i produktionsprocesserna och aska som faller vid brukens förbränningsanläggningar.
Dessutom fungerar Econova som leverantör av fiberråvara och bränsle samt
erbjuder entreprenad- och konsulttjänster och konstruktionsarbeten i form
av exempelvis sluttäckning av deponier.
Enligt intervjustudien arbetar Econova även mot ett antal kommuner i Sverige. Företaget tar emot både REVAQ-certifierat slam och övrigt slam från
kommunala reningsverk (Björneld, personlig kommunikation). REVAQslammet behandlas och säljs vidare som näring till lantbruk via nyckelpartners, medan övrigt slam används som konstruktionsmaterial vid sluttäckning
av deponier. Andra erbjudanden som riktar sig till kommuner är försäljning
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av anläggningsjord från Econovas egen produktion (Lindahl, personlig
kommunikation) samt sluttäckning av deponier och konsulttjänster kopplade
till sluttäckningsuppdragen (Björneld, personlig kommunikation).
Enligt intervjustudien riktas en annan del av verksamheten mot energibolag.
Till energibolagen levereras olika typer av avfallsbränslen som framställs
internt från bland annat grovsopor, osorterat industriavfall samt bygg- och
rivningsavfall liksom olika typer av biobränslen som framställs från restprodukter från skogsindustrin. Vidare tar Econova emot aska från energibolagens förbränningsanläggningar. Askan används sedan antingen som konstruktionsmaterial eller säljs som näring till skogsbruk via nyckelpartners
(Björneld, personlig kommunikation).
Slutligen visar intervjustudien att Econova även arbetar mot ett flertal insamlings- och återvinningsföretag. Från dessa tar Econova emot industriavfall samt bygg- och rivningsavfall för att sedan förädla materialet till bland
annat bränslen och konstruktionsmaterial (Andersson, A., personlig kommunikation). Till insamlings- och återvinningsföretagen levereras sedan
bland annat skrot och plast som utsorteras från avfallet.
I Figur 17 presenteras ett exempel som ger en mer detaljerad bild av de aktiviteter som sker inom verksamheten. Exemplet visar de aktiviteter som
sker i samband med produktion av anläggningsjord. Jord levereras in till
Econova från bygg- och anläggningsföretag i samband med exempelvis anläggningsarbeten (Lindahl, personlig kommunikation). Jorden blandas sedan
med jungfruligt material i form av sand, torv, kalk och gödsel som levereras
från olika leverantörer samt ytterligare restprodukter som exempelvis bark
eller annat biomaterial som levereras från sågverk, skogsbruk eller pappersoch massabruk och behandlas på Econovas anläggningar. Jorden säljs sedan
som anläggningsjord till bygg- och anläggningsföretag, kommuner eller
trädgårdsföretag.
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Figur 17. Flödesschema för produktion av anläggningsjord inom Econovas verksamhet.

I Tabell 6 presenteras en uppföljning av hanteringen av mottagna restprodukter och avfall39 år 2012 med utgångspunkt i EU:s avfallshierarki
(2008/98/EG). Tabellen visar att det avfall och de restprodukter som Econova hanterat under år 2012 framförallt har behandlats genom material- och
energiåtervinning. Intervjustudien visar vidare att företagets vision är att
inget av det hanterade materialet ska deponeras.
Tabell 6. Behandling av restprodukter under år 2012. Källa: Sandberg, personlig kommunikation.
Behandling

Återanvändning

Andel (%)
40

Materialåtervinning

1,3
41

51,3

Energiåtervinning

46,4

Deponi

1,0

Utöver de aktiviteter som beskrivits ovan visar intervjustudien att Econova
även arbetar med ett antal utvecklingsprojekt. Ett exempel är arbetet med en
nationell marknadskartläggning avseende energi- och materialströmmar
(Rydberg, personlig kommunikation). Utvecklingsprojektet inkluderar bland
annat kartläggning av befintliga deponier, kraftvärmepannor och torvtäkter i
Sverige.

39

I denna uppföljning ingår därmed inte det jungfruliga material som Econova köper in.
Med återanvändning avses i detta fall avfall och restprodukter som kan användas som
råvara utan förädling (Sandberg, personlig kommunikation).
41
Med återvinning avses i detta fall avfall och restprodukter som kan användas som råvara
efter förädling (Sandberg, personlig kommunikation).
40
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6.4 Nyckelresurser
Inom samtliga delar av organisationen identifierades ett flertal nyckelresurser; entreprenörsanda, bred teknisk kompetens, ytor och tillstånd samt logistiklösningar. Nedan beskrivs respektive nyckelresurs.
En nyckelresurs som identifierades i intervjustudien är den entreprenörsanda
som finns genomgående i Econovas organisation. Inom företaget söks ständigt nya avsättningsområden för de restproduktflöden som hanteras. Ett exempel på ett resultat av detta arbete är de hårdgjorda ytor som tagits fram
som ett möjligt avsättningsområde för aska; Econovas cementstabiliserade
aska (ECA) (Björneld, personlig kommunikation).
En av produktcheferna uttrycker Econovas styrka så här:
Vi tittar över hela närområdet och analyserar vilka andra ställen som finns som skulle kunna ha behov av restprodukten.
– Dan Winberg, personlig kommunikation.
En annan nyckelresurs som identifierades i intervjustudien, och en följd av
Econovas entreprenörsanda, är företagets breda tekniska kompetens och
produktportfölj (se Tabell 5) vilket möjliggör hantering av många olika typer av materialflöden av varierande kvalitet. Bredden gäller främst skogsindustriell verksamhet. Kombinationen av Econovas entreprenörsanda och
tekniska bredd ger Econova förutsättningar att identifiera nya avsättningsområden och lösningar på kundernas problem.
Andra nyckelresurser som identifierades i intervjustudien är tillgång till ytor
för lagring och verksamhetsutövning samt tillstånd enligt miljöbalken (SFS
1998:808) för den aktuella verksamheten. Många av de material och processer som ingår i Econovas kärnverksamhet kräver tillstånd enligt miljöbalken
(SFS 1998:808). Detta gäller exempelvis lagring och återvinning av avfall.
Ytterligare en nyckelresurs är företagets logistiklösningar vilka exempelvis
innefattar minimering av transportavstånd och maximering av transporternas
fyllnadsgrad. Transportkostnader är ofta en begränsande faktor för Econovas affärer (se Avsnitt 6.7).

6.5 Nyckelpartnerskap
Resultatet från intervjustudien visar att Econova har nyckelpartnerskap med
ett flertal aktörer och att företaget generellt har en öppen attityd för potentiella nyckelpartnerskap. En typ av nyckelpartnerskap som identifierades är
samarbeten där Econova agerar underleverantör till andra aktörer och tillsammans med dem levererar helhetslösningar till kund. En annan typ av
nyckelpartnerskap är samarbeten där Econova anlitat externa aktörer för
distribution av materialflöden och tillhörande administration exempelvis
rörande distribution av näring till skogsbruk (Björneld, personlig kommunikation). I intervjustudien identifierades vidare en typ av nyckelpartnerskap i
form av samarbeten med konsultföretag där konsultföretagen bidrar med
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kompletterande kompetens till Econova. Exempelvis har ett konsultföretag
med kompetens inom betongteknik anlitats vid utveckling av ECA (Björneld, personlig kommunikation).

6.6 Intäktsströmmar
Intervjustudien visar att Econovas intäktsströmmar bland annat uppkommer
vid handel med energi- och materialflöden och vanligtvis baseras på volym,
energiinnehåll eller vikt för det hanterade energi- eller materialflödet. Intäktsströmmar kan uppstå både vid mottagande av energi- och materialflödet
och vid leverans av slutprodukten. Var intäktsströmmarna uppstår beror
främst på energi- och materialflödets kvalitet. Vidare uppkommer intäktsströmmar vid utförande av entreprenadtjänster där kunden betalar för tillhandahållandet av maskiner eller av en maskintjänst med tillhörande personal samt vid utförande av konsulttjänster.

6.7 Kostnadsstruktur
Enligt resultatet från intervjustudien uppstår kostnader inom samtliga delar
av organisationen. Inom samtliga funktioner i företaget förekommer kostnadsposter i form av bland annat lönekostnader, konsultarvoden och kostnader för entreprenörer och inhyrd personal, resekostnader, avskrivningar och
maskinkostnader, fraktkostnader, administrationskostnader och kostnader
för inköp (Sandberg, personlig kommunikation). De största kostnadsposterna är kopplade till inköp, produktion, logistik och stödfunktioner som exempelvis marknadsföring. Av dessa poster är logistik, och framförallt transporter, den i särklass största kostnadsposten och det är som tidigare nämnts
ofta dessa kostnader som är begränsande för en affär.

6.8 Analys av resultatet
I dagsläget har Econova främst en levererande faciliteringsansats vilken är
koncentrerad till hantering av vissa energi- och materialflöden (se Figur 16).
Vidare bistår företaget främst med enskilda uppdrag under ett industriellt
ekosystems utveckling. Det finns ett antal likheter mellan Econovas faciliteringsansats och några av de identifierade nyckelaktörernas (se Avsnitt 3.7)
och facilitatorernas (se Kapitel 5) faciliteringsansatser. Econova fungerar
som en mellanhand för flöden av restprodukter och kan således kategoriseras som ett återvinningsföretag (se Avsnitt 5.5) och en mäklare (se Avsnitt
3.7.4). Econova har historiskt varit specialiserade mot skogsindustrin (se
Kapitel 6.4) och har således varit ett specialiserat återvinningsföretag (se
Avsnitt 5.5). Över tid har Econova dock börjat rikta sig mot fler industrier
(se Avsnitt 6.1) varför företaget i dagsläget fungerar som ett generellt återvinningsföretag (se Avsnitt 5.5). Vidare verkar Econova för att sluta kretslopp och hanterar både insamling och förädling av restprodukter vilket medför att företaget även kan klassificeras som en nekrofag respektive destruent
(se Avsnitt 3.7.5). Företaget erbjuder även vissa konsulttjänster varför de
även har vissa drag från kunskapsföretag (se Avsnitt 5.2). Econova har även
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en genomgående entreprenörsanda varför företaget även kan anses ha vissa
drag från eldsjälar (se Avsnitt 3.7.1).
6.8.1 Sammanfattande analys
Sammanfattningsvis arbetar Econova främst med facilitering av enskilda
synergisamarbeten i dagsläget (se Figur 18). För att kunna utveckla affärer
genom facilitering av industriell symbios på regional nivå i linje med företagets ambition (se Kapitel 1) krävs en utökad faciliteringsansats (se Avsnitt
5.8.1).

Figur 18. Principiell skiss över Econovas nuvarande faciliteringsansats.
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7 Rekommenderad faciliteringsansats
I detta kapitel presenteras en rekommenderad faciliteringsansats för hur en
facilitator kan arbeta med facilitering av industriell symbios på regional nivå
i form av en affärsmodell. Kapitlet svarar mot den tredje frågeställningen;
hur kan företag utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på
regional nivå.

7.1 Kundsegment och erbjudande
I arbetet med facilitering av industriell symbios bör facilitatorn adressera två
kundsegment; regionala aktörer och verksamhetsutövare. Det övergripande
erbjudandet riktat till regionala aktörer syftar till att bemöta den beredande
delen av faciliteringsprocessen (se Avsnitt 5.8) medan det övergripande
erbjudandet riktat till verksamhetsutövare syftar till att bemöta den levererande delen (se Avsnitt 5.8). Detta resonemang stöds av att en identifierad
framgångsfaktor vid facilitering av industriell symbios är involvering av
aktörer från olika delar av samhället (se Avsnitt 3.6.2). Respektive kundsegment och tillhörande övergripande erbjudanden beskrivs nedan (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2) följt av en beskrivning av den rekommenderade faciliteringsansatsens specifika erbjudanden (se Avsnitt 7.1.3, Avsnitt
7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6).
7.1.1 Regional aktör
Regionala aktörer kan exempelvis utgöras av kommuner eller andra organisationer som arbetar med regional utveckling. Regionala aktörer har en viktig roll som institutionella ankare vid facilitering av industriell symbios (se
Avsnitt 3.7.3). Detta gäller speciellt i tidiga faser i ett industriellt ekosystems utveckling varför en regional aktör kan utgöra ett viktigt tidigt kundsegment.
Vidare har industriell symbios potential att bidra till regional utveckling (se
Kapitel 1) och kan därför vara ett medel som är av intresse för regionala
aktörer i deras arbete med regional utveckling. Det finns dock hinder för
utveckling av industriella ekosystem (se Avsnitt 3.5) vilket talar för att regionala aktörer kan behöva externt stöd i detta arbete. Exempel på hinder som
externa stöd har potential att bemöta är brist på finansiella resurser (se Avsnitt 3.5.1), brist på tid (se Avsnitt 3.5.2), brist på teknisk kompetens (se
Avsnitt 3.5.3), brist på information (se Avsnitt 3.5.4) och osäkerheter i lagstiftning (se Avsnitt 3.5.5). Av dessa anledningar kan regionala aktörer
adresseras med följande erbjudande:
Stöd för arbete med regional utveckling som bidrar till stärkt
konkurrenskraft och miljöprofil samt ökad tillväxt och sysselsättning genom utveckling av förutsättningar för ökad regional
samverkan och resurseffektivisering.
Vilken utformning det aktuella stödet får i praktiken bör bestämmas i samråd med den aktuella regionala aktören utifrån dennes behov. Exempelvis
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kan stöden utgöras av följande specifika erbjudanden; författande av regionala utvecklingsplaner (se Avsnitt 7.1.3), organisering av regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5) och samordning av regionala koordineringsorganisationer (se Avsnitt 7.1.6). De specifika erbjudandena är utformade för
att motsvara de olika behoven i ett industriellt ekosystems utveckling (se
Avsnitt 3.4) och bör därför genomföras i nämnd ordning.
7.1.2 Verksamhetsutövare
Verksamhetsutövare kan exempelvis utgöras av tillverkande företag eller
andra verksamheter som ger upphov till stora energi- och materialflöden.
Industriell symbios har potential att bidra till kostnadsbesparingar och ökad
miljöprestanda för de inblandade aktörerna (se Kapitel 1) och kan därför
vara ett medel som är av intresse för verksamhetsutövare i deras arbete med
resurseffektivisering. Det finns dock hinder för utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.5) vilket talar för att verksamhetsutövarna kan behöva
externt stöd i detta arbete. Exempel på hinder som externa stöd har potential
att bemöta är höga transaktionskostnader (se Avsnitt 3.5.1), fokus på kärnverksamhet (se Avsnitt 3.5.2), brist på teknisk kompetens (se Avsnitt 3.5.3),
brist på information om potentiell avsättning (se Avsnitt 3.5.4) och behov av
tillstånd enligt miljöbalken (se Avsnitt 3.5.5). Av dessa anledningar kan
verksamhetsutövare adresseras med följande erbjudande:
Helhetslösningar för resurseffektiv hantering av restprodukter
som bidrar till att stärka verksamhetsutövarens konkurrenskraft och miljöprofil samt till att fokusera verksamhetsutövarens organisation mot dess kärnverksamhet.
Vilken utformning helhetslösningen får i praktiken bör bestämmas i samråd
med den aktuella aktören utifrån dennes behov. Det övergripande erbjudandet kan exempelvis paketeras i form verksamhetsspecifika helhetslösningar
(se Avsnitt 7.1.4) och kompletteras med följande specifika erbjudanden;
organisering av regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5) och samordning av regionala koordineringsorganisationer (se Avsnitt 7.1.6).
7.1.3 Regionala utvecklingsplaner
Regionala utvecklingsplaner är beslutsunderlag som syftar till att skapa en
bild över den nuvarande situationen i regionen och förutsättningarna för att
arbeta med övriga erbjudanden (se Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt
7.1.6). Erbjudandet utvecklades med inspiration från faciliteringsansatsen
hos kunskapsföretag (se Avsnitt 5.2) samt gränsöverbryggande affärsmodeller (se Avsnitt 3.8.1) och produkttjänstesystem (se Avsnitt 3.8.2) och är utformat för att bemöta hinder kring bland annat brist på information (se Avsnitt 3.5.4).
Utvecklingsplanen bör bestå av två delar; kartläggning och rekommendationer (se Tabell 7). Det specifika innehållet i den regionala utvecklingsplanen
bör bestämmas i samråd med den regionala aktören. För att motverka sociala hinder i form av bristande överensstämmelse med interna målsättningar
och prioriteringar (se Avsnitt 3.5.2) kan inriktningen på både kartläggningen
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och rekommendationerna ta utgångspunkt i nationella och regionala målsättningar för att på så sätt relatera till den regionala aktörens arbete med
regional utveckling.
Kartläggningen bör inkludera en kartläggning av energi- och materialflöden
samt befintligt arbete med resurseffektivisering för att skapa en bild över
den nuvarande situationen i regionen (se Tabell 7). Vidare bör kartläggningen inkludera befintliga synergisamarbeten i regionen och socioekonomiska
förutsättningar i form av regionala målsättningar och forum för regional
utveckling och resurseffektivisering (se Tabell 7). Befintliga samarbeten har
visat sig vara en framgångsfaktor för utveckling av synergisamarbeten (se
Avsnitt 3.6.2) och som tidigare nämnts är bristande överensstämmelse med
målsättningar ett hinder för utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt
3.5.2) varför detta är viktiga förutsättningar att kartlägga inför det fortsatta
arbetet i regionen. Åtgärdsförslagen bör dels inkludera identifiering av potentiella synergisamarbeten mellan aktörerna, dels andra åtgärdsförslag med
utgångspunkt från det övergripande erbjudandet (se Avsnitt 7.1.1) (se Tabell
7).
Tabell 7. Erbjudandets uppbyggnad och generella innehåll.
Regional utvecklingsplan
Kartläggning

 Energi- och materialflöden i regionen.
 Befintliga synergisamarbeten i regionen.
 Socioekonomiska förutsättningar.

Rekommendationer

 Identifiering av
potentiella synergisamarbeten.
 Övriga åtgärdsförslag.

7.1.4 Verksamhetsspecifika helhetslösningar
Verksamhetsspecifika helhetslösningar syftar till att ta ett helhetsgrepp på
en verksamhetsutövares restprodukter. Helhetslösningarna innehåller delvis
samma delar som regionala utvecklingsplaner (se Avsnitt 7.1.3) och bör
bestå av två delar; processöversikt och implementering av lösningar (se Tabell 8). Utvecklingen av den första delen inspirerades av faciliteringsansatsen hos kunskapsföretag (se Avsnitt 5.2) och produkttjänstesystem (se Avsnitt 3.8.2) medan utvecklingen av den andra delen inspirerades av faciliteringsansatserna hos kunskapsföretag (se Avsnitt 5.2), återvinningsföretag
(se Avsnitt 5.5) och infrastrukturföretag (se Avsnitt 5.6).
Processöversikten bör inkludera en energi- och materialflödeskartläggning
av verksamhetsutövarens interna processer för att skapa en bild över verksamhetsutövarens befintliga verksamhet (se Tabell 8). Utifrån dessa bör i
första hand lösningar i form av interna processförändringar och utbildning
genomföras och i andra hand lösningar i form av synergisamarbeten för att
optimera resursanvändningen. Precis som i fallet med den regionala utvecklingsplanen bör inriktningen hos den verksamhetsspecifika helhetslösningen
bestämmas i samråd med den specifika verksamhetsutövaren och ta utgångspunkt i interna målsättningar. Vidare har kundkrav identifierats som
en framgångsfaktor vid utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.6.2)
varför helhetslösningen även kan ta utgångspunkt i dessa.
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Tabell 8. Erbjudandets uppbyggnad och generella innehåll.
Verksamhetsspecifik helhetslösning
Processöversikt

Implementering av lösningar

 Energi- och materialflöden
i interna processer.

 Implementering av
interna processförändringar.
 Utbildning.
 Implementering av
potentiella synergisamarbeten.

7.1.5 Regionala utvecklingsmöten
Regionala utvecklingsmöten syftar till att samla aktörer i regionen för att
dels informera om industriell symbios, dels identifiera fler potentiella synergisamarbeten. Möten av denna typ har identifierats som en framgångsfaktor för utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.6.2) och utvecklingen av erbjudandet inspirerades av faciliteringsansatsen hos nätverkskoordinatorer (se Avsnitt 5.3). Den regionala aktören bör vara huvudarrangör
för de regionala utvecklingsmötena för att ge legitimitet till utvecklingsmötena medan facilitatorn kan fungera som stöd för genomförandet av utvecklingsmötena.
Som tidigare nämnts är en framgångsfaktor för utveckling av synergisamarbeten deltagande av aktörer från flera delar av samhället (se Avsnitt 3.6.2)
varför utvecklingsmötena förslagsvis kan inkludera representanter från både
regionala aktörer, identifierade verksamhetsutövare och akademi. Inbjudan
till mötena bör inkludera processindustriföretag (se Avsnitt 5.7) och eldsjälar (se Avsnitt 3.7.1) som identifierades i kartläggningen till den regionala
utvecklingsplanen (se Avsnitt 7.1.3) för att skapa en ökad legitimitet för
utvecklingsmötena. Vidare är heterogenitet bland deltagarna önskvärd (se
Avsnitt 3.6.3). En annan identifierad framgångsfaktor är informationsspridning av potentiella fördelar med att arbeta med industriell symbios (se Avsnitt 3.6.4) varför en annan potentiell deltagare kan vara representanter från
lokal press som kan sprida informationen till en större publik.
Utvecklingsmötena bör bestå av två delar; utbildning och workshop (se Tabell 9). För att bemöta informationsrelaterade hinder gällande brist på nödvändig information och brist på information om möjliga positiva resultat (se
Avsnitt 3.5.4) bör agendan för utvecklingsmötena inkludera en kort bakgrundsinformation om industriell symbios och information om erfarenheter
från regioner där arbete med industriell symbios har genomförts. Vidare bör
agendan inkludera information om möjliga stöd och bidrag som kan bemöta
ekonomiska hinder (se Avsnitt 3.5.1). Workshops har identifierats som en
framgångsfaktor för utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.6.4) varför utvecklingsmötena även bör inkludera en workshop där deltagarna får
möjlighet att diskutera sina överskott och behov av resurser (se Avsnitt 5.3).
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Tabell 9. Erbjudandets uppbyggnad och generella innehåll.
Regionala utvecklingsmöten
Utbildning

Workshop

 Bakgrundsinformation
om industriell symbios.

 Identifiering av
potentiella synergisamarbeten.

 Information om goda exempel.
 Information om stöd och bidrag.

7.1.6 Regionala koordineringsorganisationer
En regional koordineringsorganisation utgörs av ett nätverk av aktörer i en
specifik region som syftar till att utveckla långsiktiga förutsättningar för
utveckling av industriella ekosystem i regionen. Nätverk har identifierats
som en framgångsfaktor vid utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt
3.6.2) och utvecklingen av erbjudandet inspirerades av nätverkskoordinatorers (se Avsnitt 5.3) och parkkoordinatorers faciliteringsansatser (se Avsnitt
5.4).
Koordineringsorganisationer bör inkludera representanter från både regionala aktörer, identifierade verksamhetsutövare och akademi av samma anledning som angavs för urvalet av deltagare till regionala utvecklingsmöten (se
Avsnitt 7.1.5). Koordineringsorganisationernas utformning bör bestämmas
utifrån varje regions förutsättningar och kan antingen bestå av en ny organisation eller vara en del av en redan befintlig organisation (se Avsnitt 3.7.2)
där facilitatorn fungerar som stöd för koordineringsorganisationens uppstart
och drift.
Koordineringsorganisationen kan dels verka för att utveckla synergisamarbeten, dels verka för att marknadsföra regionen och samhällsnyttorna som
skapas till följd av synergisamarbetena (se Tabell 10). Både koordinering
och synliggörande av samhällsnyttor har visat sig vara viktiga funktioner
vid utveckling av industriella ekosystem (se Avsnitt 3.4 och Avsnitt 3.7.2).
Tabell 10. Erbjudandets uppbyggnad och generella innehåll.
Regional koordineringsorganisation

 Utveckla befintliga synergisamarbeten i regionen.
 Utveckla nya synergisamarbeten i regionen mellan befintliga aktörer.
 Utveckla nya synergisamarbeten i regionen
genom rekrytering av nya aktörer till regionen.
 Marknadsföring av regionen.

7.2 Kanaler och kundrelationer
Regionala aktörers kontaktnät har identifierats som en viktig tillgång i den
tidiga utvecklingen av industriella ekosystem (se Avsnitt 3.7.3) varför regionala aktörer kan fungera som ett tidigt kundsegment och kanal för att nå
andra aktörer i en region. Kontaktförmedlingen kan exempelvis ske via regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5). Val av regional aktör bör baseras på deras sociala status och grad av samverkan med övriga aktörer i regi61

onen för att undvika eventuella organisatoriska sociala hinder (se Avsnitt
3.5.2).
Val av kund ur kundsegmentet verksamhetsutövare bör utgå från den översiktliga kartläggningen (se Avsnitt 7.1.3) och eventuella regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5). Det är viktigt att de första erfarenheterna av
synergisamarbeten i regionen blir positiva (se Avsnitt 3.4) varför en prioritering bör göras där synergisamarbeten som berör facilitatorns kärnkompetens
och verksamhetsutövare som visat intresse under eventuella regionala utvecklingsmöten prioriteras för att öka möjligheterna till framgång.
Vidare bör val av kontaktperson hos båda kundsegmenten göras med omsorg för att undvika sociala hinder på individnivå (se Avsnitt 3.5.2). Om
möjligt bör kontakten ske genom en eldsjäl inom organisationen (se Avsnitt
3.7.1). Kundrelationerna bör vidare ske genom personlig kontakt och möten
för att överkomma eventuella sociala hinder (se Avsnitt 3.5.2).

7.3 Nyckelaktiviteter
I detta avsnitt presenteras de aktiviteter som facilitatorn bör genomföra för
att möjliggöra leverans av erbjudandena. De första två avsnitten svarar mot
det beredande arbetet i faciliteringsprocessen medan det sista avsnittet svarar mot det säljande och levererande arbetet.
7.3.1 Val av region
Det första steget i det beredande arbetet är att göra ett strategiskt val av region. Syftet med denna nyckelaktivitet är att välja en region som har lämpliga förutsättningar för facilitering av industriell symbios. Utvecklingen av
urvalsprocessen inspirerades från identifierade hinder och framgångsfaktorer för utveckling av industriella ekosystem (se Avsnitt 3.5 och Avsnitt 3.6).
För att realisera verksamhetsspecifika helhetslösningar (se Avsnitt 7.1.4)
krävs ett tillräckligt kundunderlag i regionen i form av förekomst av verksamhetsutövare med energi- och materialflöden som ligger inom facilitatorns kompetensområde (se Tabell 11). Detta krävs för att övervinna eventuella ekonomiska (se Avsnitt 3.5.1) och tekniska (se Avsnitt 3.5.3) hinder i
form av brist på tillräcklig kvantitet och kvalitet kopplat till energi- och materialflöden. Vidare krävs tillgång till yta och tillstånd i regionen (se Tabell
11) för att kunna hantera dessa flöden. Detta krävs för att överkomma eventuella tekniska hinder i form av geografiska avstånd (se Avsnitt 3.5.3). Slutligen krävs en socioekonomisk mognad i regionen i form av målsättningar
och forum med fokus på regional utveckling och resurseffektivisering (se
Tabell 11) för att förebygga eventuella sociala hinder (se Avsnitt 3.5.2).
Tabell 11. Kriterier för val av region.
Val av region

 Förekomst av energi- och materialflöden.
 Tillgång till yta och tillstånd.
 Socioekonomisk mognad.
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Val av region bör utgå från en sammanställning av information utifrån kriterierna (se Tabell 11). Utvecklingen av tillvägagångssättet inspirerades av
Econovas utvecklingsprojekt (se Avsnitt 6.3) och kan förslagsvis utföras
enligt nedanstående punkter.
1. Nationell kartläggning av befintliga verksamhetsutövare med energioch materialflöden inom facilitatorns kompetensområde.
2. Nationell kartläggning av facilitatorns tillgång till yta och tillstånd
för utövande av verksamhet.
3. Sammanställning av resultatet från ovanstående informationsinsamlingar.
4. Urval av ett begränsat antal regioner utifrån sammanställningen i
punkt 3.
5. Insamling av information om socioekonomiska förutsättningar i de
utvalda regionerna genom lättillgänglig information i form av lokalkännedom hos anställda inom facilitatorns verksamhet och offentlig
information tillgänglig via Internet.
6. Val av region utifrån informationsinsamlingen i punkt 5.
7.3.2 Kartläggning av den utvalda regionen
När en region har valts ut bör en mer ingående kartläggning av förutsättningarna i den valda regionen genomföras. Kartläggningen bör genomföras i
två steg; översiktlig kartläggning och fördjupad kartläggning. Syftet med
den översiktliga kartläggningen är att skapa en översiktlig bild över förutsättningarna i regionen inför möte med kund (se Avsnitt 7.2) medan syftet
med den fördjupade kartläggningen är att skapa en fördjupad förståelse för
förutsättningarna i regionen inför författande av en regional utvecklingsplan
(se Avsnitt 7.1.3). Tillvägagångssättet för den översiktliga och fördjupade
kartläggningen liknar varandra. Skillnaden är att den översiktliga kartläggningen utgår från offentlig information medan den fördjupade kartläggningen även kan behöva kompletteras med företagsintern information på grund
av behov av ökad detaljeringsgrad. Vidare bör innehållet i den fördjupade
kartläggningen bestämmas i samråd med den regionala aktören (se Avsnitt
7.1.3). Nedan beskrivs tillvägagångssättet för den översiktliga kartläggningen med utgångspunkt från de ingående delarna i en regional utvecklingsplan
(se Avsnitt 7.1.3). Utvecklingen av tillvägagångssättet inspirerades av
gränsöverbryggande affärsmodeller (se Avsnitt 3.8.1), produkttjänstesystem
(se Avsnitt 3.8.2) och Eklund et al. (2004).
För att begränsa arbetsinsatsen i den översiktliga kartläggningen bör ett urval av verksamhetsutövare som ska ingå i kartläggningen genomföras. Förslagsvis bör endast verksamhetsutövare som är tillstånds- och anmälningspliktiga enligt miljöbalken inkluderas eftersom dessa omfattas av krav på
miljörapportering respektive, i vissa fall, krav på årsrapportering. Fokus vid
urvalet bör vara tvådelat och dels inkludera verksamhetsutövare som är viktiga ur ett regionalt perspektiv, dels inkludera verksamhetsutövare som ger
63

upphov till energi- och materialflöden som ligger inom facilitatorns kompetensområde. Detta för att möjliggöra realisering av erbjudanden till båda
kundsegmenten (se Avsnitt 7.1 och 7.2). Sammanfattningsvis bör identifieringen av verksamhetsutövare utgå från nedanstående punkter.
1. Identifiering av kontaktuppgifter till handläggare på respektive
berörd tillsynsmyndighet och begäran av förteckningar över anläggningar som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga enligt
miljöbalken.
2. Identifiering av verksamhetsutövare som är viktiga ur ett regionalt perspektiv genom identifiering av utmärkande branscher
inom regionen och granskning av information om näringslivet i
regionen på de berörda kommunernas hemsidor.
3. Val av verksamhetsutövare från förteckningen som erhållits i
Punkt 1 med utgångspunkt från information som erhållits i Punkt
2 samt typer av verksamheter som har energi- och materialflöden
som ligger inom facilitatorns kompetensområde.
Kartläggningen av socioekonomiska förutsättningar bör utgå från nedanstående punkter.
1. Identifiering av regionala aktörer.
2. Insamling av information om regionala målsättningar relaterade
till regional utveckling och resurseffektivisering utifrån identifierade regionala aktörers hemsidor.
3. Insamling av information kring organisationer och nätverk som
adresserar regional utveckling och resurseffektivisering utifrån
identifierade regionala aktörers hemsidor.
4. Sammanställning av insamlat material.
Energi- och materialflödeskartläggningen samt kartläggningen av befintliga
synergisamarbeten bör utgå från nedanstående punkter.
1. Begäran av miljö- och årsrapporter för identifierade verksamhetsutövare via kontakt med handläggare på berörda tillsynsmyndigheter.
2. Granskning av insamlade dokument och notering av uppgifter
kring energi- och materialflöden, lager av energi och material,
pågående arbete med resurseffektivisering samt befintliga synergisamarbeten.
3. Sammanställning av insamlat material.
4. Identifiering av potentiella synergisamarbeten och övriga åtgärder
utifrån identifierade överskott och behov.
7.3.3 Realisering av erbjudandena
När den översiktliga kartläggningen är avslutad påbörjas den säljande delen
av arbetet. Inför ett initialt möte med en eventuell kund bör ett kundanpassat
erbjudande tas fram utifrån de föreslagna erbjudandena (se Avsnitt 7.1.3,
Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6) och informationen som har
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inhämtats vid den översiktliga kartläggningen (se Avsnitt 7.3.2). Ekonomiska fördelar och svårigheter att bedöma lönsamhet har identifierats som en
framgångsfaktor (se Avsnitt 3.6.1) respektive ett hinder (se Avsnitt 3.5.1)
varför det kundanpassade erbjudandet bör inkludera potentiella ekonomiska
fördelar som erbjudandet kan leda till. Vidare bör erbjudandet underbyggas
genom presentation av referensfall för att skapa trovärdighet för erbjudandet
och på så sätt adressera hinder relaterade till bristande förtroende (se Avsnitt
3.5.2). Vid realisering av erbjudandena kan facilitatorn antingen agera enskilt eller erbjuda ett utökat erbjudande tillsammans med en nyckelpartner
(se Avsnitt 7.5).

7.4 Nyckelresurser
För att genomföra ovanstående nyckelaktiviteter (se Avsnitt 7.3) krävs ett
flertal nyckelresurser. Nedan presenteras ett antal identifierade nyckelresurser som antingen kan ingå i den interna organisationen eller tillföras genom
nyckelpartnerskap (se Avsnitt 7.5). Identifieringen av nyckelresurser utgick
från identifierade hinder (se Avsnitt 3.5), framgångsfaktorer (se Avsnitt 3.6)
och nyckelaktörer (se Avsnitt 3.7).
En nyckelresurs är tillgång till finansiella resurser för att kunna bemöta ekonomiska hinder (se Avsnitt 3.5.1). Finansiella resurser krävs både för eventuella investeringar relaterade till realisering av verksamhetsspecifika helhetslösningar och för löpande kostnader (se Avsnitt 7.7) och kan säkerställas
genom betalning från kund eller via bidrag (se Avsnitt 7.6). En annan nyckelresurs är långsiktighet för att kunna bemöta hinder kring osynkroniserade
investeringscykler (se Avsnitt 3.5.1).
En genomgående nyckelresurs i faciliteringsprocessen är tillgång till eldsjälar med egenskaper i form av social kompetens, lokal förankring i den aktuella regionen och engagemang (se Avsnitt 3.7.1). Nyckelresursen kan exempelvis tillföras genom en eldsjäl inom facilitatorns organisation, hos den
regionala aktören (se Avsnitt 7.1.1) eller genom eventuella nyckelpartners
(se Avsnitt 7.5).
En annan nyckelresurs är teknisk kompetens gällande utförande av energioch materialflödeskartläggningar (se Avsnitt 7.1.3 och Avsnitt 7.1.4) samt
kunskap om energi- och materialflöden (se Avsnitt 7.1.4). För att utföra en
energi- och materialflödeskartläggning krävs kunskap om metoder och verktyg för flödeskartläggningar och för att identifiera och realisera potentiella
synergisamarbeten och processförändringar krävs kunskap om de energioch materialflöden som faller vid respektive identifierad verksamhetsutövares anläggning samt tillhörande processer. Ytterligare en nyckelresurs är
lokalkännedom för att kunna göra lämpliga val av kanal till potentiella kunder i regionen (se Avsnitt 7.2) samt val av deltagare till regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5) och regionala koordineringsorganisationer (se
Avsnitt 7.1.6). En annan nyckelresurs är referensfall. Referensfall kan exempelvis fungera som en ingång för att etablera kontakt med potentiella
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kunder (se Avsnitt 7.2) och vara en resurs vid utbildningsdelen av regionala
utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5).
Ett annat exempel på en nyckelresurs är juridisk kompetens både gällande
utformning av avtal och kring miljörätt. Avtal är viktiga för att bemöta hinder kring ekonomiska (se Avsnitt 3.5.1) och sociala osäkerheter (se Avsnitt
3.5.2) både i kundrelationer och i nyckelpartnerskap. Avtalen bör vara flexibla för att undvika eventuella sociala hinder i form av ovilja till inlåsningar
i beroenden av andra aktörer (se Avsnitt 3.5.2). Vidare bör de reglera fördelningen av intäkter och kostnader (se Avsnitt 3.5.1) och utformas så att
samtliga inblandade parter upplever ett mervärde till följd av synergisamarbetet (se Avsnitt 3.6.2). Kunskap inom miljörätt är viktig både för att bemöta och för att utnyttja styrmedel kopplade till utveckling av synergisamarbeten (se Avsnitt 3.5.5 och Avsnitt 3.6.5). Styrmedel kan både hindra och
främja facilitatorns faciliteringsprocess genom att begränsa facilitatorns
handlingsutrymme respektive öka behovet av facilitatorns erbjudanden hos
potentiella kunder. Nyckelresursen bör därför innefatta kunskap om befintliga styrmedel och övervakning av kommande styrmedel relaterade till facilitatorns verksamhet och kundsegmentens verksamheter.

7.5 Nyckelpartnerskap
Nyckelpartnerskap kan vara viktiga för att facilitatorn ska kunna genomföra
både den beredande och den levererande delen av faciliteringsprocessen (se
Avsnitt 5.8). Nedan presenteras potentiella nyckelpartnerskap med kunskapsföretag, nätverkskoordinatorer, parkkoordinatorer, återvinningsföretag
och infrastrukturföretag (se Kapitel 5). Vilka nyckelpartners som är lämpliga beror på facilitatorns behov av kompletterande nyckelresurser.
Kunskapsföretag (se Avsnitt 5.2) kan fungera som en nyckelpartner vid realisering av samtliga erbjudanden. Exempelvis kan kunskapsföretag bidra
med juridisk kompetens (se Avsnitt 7.4) och teknisk kompetens kopplat till
energi- och materialflödeskartläggningar, processförändringar eller synergisamarbeten (se Avsnitt 7.4). Nyckelpartnerskapet kan exempelvis uttryckas
i form av inköp av konsulttjänster eller genom mer långsiktiga samarbetsavtal där kunskapsföretagen fungerar som underleverantörer till facilitatorn.
Vid upprättande av regionala koordineringsorganisationer kan nätverkskoordinatorer (se Avsnitt 5.3) och parkkoordinatorer (se Avsnitt 5.4) vara
lämpliga nyckelpartners. På grund av sitt lokala perspektiv kan parkkoordinatorer vara lämpliga i regioner där verksamhetsutövarna är koncentrerade
till ett specifikt geografiskt område, medan nätverkskoordinatorer kan vara
lämpliga i regioner med större geografisk spridning. Nyckelpartnerskapet
kan exempelvis uttryckas i form av bildande av en specifik koordineringsorganisation som antingen är en del av en befintlig organisation eller en ny
organisation (se Avsnitt 3.7.2) där nyckelpartners och övriga deltagare (se
Avsnitt 7.1.6) antingen är styrelsemedlemmar eller medlemmar.
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Vid realisering av erbjudandet till verksamhetsutövare kan återvinningsföretag (se Avsnitt 5.5) och infrastrukturföretag (se Avsnitt 5.6) vara lämpliga
nyckelpartners. Exempelvis kan återvinningsföretag och infrastrukturföretag
bidra med teknisk kompetens kopplat till hantering av restprodukter (se Avsnitt 7.4). Nyckelpartnerskapet kan exempelvis utformas som ett samarbete
där nyckelpartnerna fungerar som underleverantörer till facilitatorn.

7.6 Intäktsströmmar
Intäktsströmmar kan uppstå i flera delar av faciliteringsprocessen. I Tabell
12 presenteras en sammanställning av potentiella intäktsströmmar.
Tabell 12. Potentiella intäktsströmmar till följd av realisering av erbjudandena.
Från aktör
Potentiella intäktsströmmar

Avgift för medlemskap i koordineringsorganisation
Betalning baserad på hanterad kvantitet
Betalning baserad på erhållna besparingar
Fast avgift för specificerat uppdrag
Bidrag för specificerat uppdrag

Regional
aktör

X

X
X

Verksamhetsutövare

Extern
aktör

X
X
X
X
X

Samtliga erbjudanden har potential att inbringa intäktsströmmar. Regionala
utvecklingsplaner, regionala utvecklingsmöten och regionala koordineringsorganisationer kan antingen ge upphov till direkta intäktsströmmar eller
indirekta intäktsströmmar. Direkta intäktsströmmar kan exempelvis genereras i form av årliga medlemsavgifter från deltagarna i en koordineringsorganisation (se Avsnitt 5.3) (se Tabell 12). Vidare kan direkta intäktsströmmar
även genereras i form av betalning baserat på specificerade uppdrag i form
av upprättande av regionala utvecklingsplaner (se Avsnitt 7.1.3), organisering av regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5) samt uppstart och drift
av regionala koordineringsorganisationer (se Avsnitt 7.1.6) eller bidrag för
detsamma (se Tabell 12). Erbjudandena kan även ses som en del av det beredande arbetet för realisering av verksamhetsspecifika helhetslösningar (se
Avsnitt 7.1.4) och ur detta perspektiv uppbringa indirekta intäktsströmmar.
Verksamhetsspecifika helhetslösningar kan exempelvis generera intäktsströmmar i form av fast avgift för utveckling av processöversikter och implementering av lösningar (se Avsnitt 7.1.4) eller genom betalning baserat
på omhändertagen eller levererad kvantitet eller besparingar som genereras
hos kund till följd av realiseringen av erbjudandet (se Tabell 12).

7.7 Kostnadsstruktur
Kostnader uppstår inom samtliga delar av faciliteringsprocessen. Kostnaderna för de inledande nyckelaktiviteterna i form av val av region (se Avsnitt 7.3.1), kartläggning av den utvalda regionen (se Avsnitt 7.3.2) och realiseringen av regionala utvecklingsplaner (se Avsnitt 7.1.3), regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt 7.1.5) och regional koordineringsorganisationer
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(se Avsnitt 7.1.6) består främst av lönekostnader och eventuella konsultarvoden. Vid realisering av verksamhetsspecifika helhetslösningar (se Avsnitt 7.1.4) tillkommer kostnader i form av bland annat inköp, produktion
och logistik samt stödfunktioner för dessa.
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8 Förutsättningar för den
rekommenderade faciliteringsansatsen
Detta kapitel inleds med en beskrivning av resultatet från tillämpningen av
de två första nyckelaktiviteterna; val av region (se Avsnitt 7.3.1) och kartläggning av den utvalda regionen (se Avsnitt 7.3.2). Därefter beskrivs resultatet från intervjustudien med representanter från den rekommenderade faciliteringsansatsens kundsegment som genomfördes för att undersöka förutsättningarna för den sista nyckelaktiviteten; realisering av erbjudandena (se
Avsnitt 7.3.3). Även detta kapitel svarar mot den tredje frågeställningen; hur
kan företag utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på
regional nivå.

8.1 Val av region
Undersökningen av förutsättningarna för tillämpningen av den rekommenderade faciliteringsansatsen utgick från regionen Bergslagen. Bergslagen är
ett geografiskt område i mellersta Sverige som saknar en fastställd geografisk avgränsning (Adamson u.å.). I denna studie omfattar området det sammanlagda geografiska område som utgörs av Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun och Örebro kommun.
Bergslagen uppfyller samtliga urvalskriterier i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.3.1). Enligt resultatet från Econovas nationella
marknadskartläggning (se Avsnitt 6.3) inhyser regionen Bergslagen ett flertal verksamhetsutövare som ger upphov till energi- och materialflöden som
faller inom Econovas kompetensområde (se Tabell 13). Vidare har Econova
två anläggningar i Bergslagen (se Tabell 13); Hällabrottet biobränsleterminal och Järle torvtäkt och återvinningsanläggning (Björneld, personlig
kommunikation). Slutligen finns det en socioekonomisk mognad i regionen
i form av ett flertal forum för samverkan inom regionen som adresserar resurseffektivisering och regional utveckling (se Tabell 13); Bergslagens
Kommunalteknik (BKT) (BKT u.å.), Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning (BMB) (BMB u.å.b) och Regionförbundet Örebro (Regionförbundet
Örebro u.å.).
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Tabell 13. Regionen Bergslagens förutsättningar utifrån urvalskriterierna för val av region i den rekommenderade faciliteringsansatsen.
Förekomst av energi- och materialflöden






Pappers- och massabruk.
Förbränningsanläggningar.
Avloppsreningsverk.
Avfallsanläggningar.
Tillgång till yta och tillstånd

Hällabrottet biobränsleterminal.

Järle torvtäkt och återvinningsanläggning.

Produktion och lagring av skogs- eller jordbruksbaserade bränsleprodukter samt mellanlagring av avfall (Kumla kommun 2010).
Torvbrytning och framställning av jordprodukter samt
återvinningsverksamhet i form av förädling av restprodukter från bland annat pappers- och massaindustrin
(Econova AB 2014).
Socioekonomisk mognad

Bergslagens Kommunalteknik.

Bergslagens Miljö- och
Byggförvaltning.
Regionförbundet Örebro.

Ansvarar för den tekniska verksamheten i Hällefors
kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun
och Nora kommun (BKT 2012).
Utför kommunala myndighetsuppdrag i Hällefors kommun, Lindesbergs kommun, Ljusnarsbergs kommun och
Nora kommun (BMB u.å.a).
Samordnar det regionala utvecklingsarbetet i Örebro län
(Regionförbundet Örebro 2013).

8.2 Kartläggning av regionen Bergslagen
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av identifierade verksamhetsutövare
följt av resultatet från kartläggningen av socioekonomiska förutsättningar
och resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen.
8.2.1 Identifiering av
verksamhetsutövare i regionen Bergslagen
Identifieringen av verksamhetsutövare utgår från motsvarande avsnitt i den
rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.3.2). Inledningsvis presenteras verksamhetsutövare som identifierades som viktiga ur ett regionalt
perspektiv följt av ett antal verksamhetsutövare som identifierades som aktörer som ger upphov till energi- och materialflöden som ligger inom Econovas kompetensområde.
Bergslagen har traditionellt präglats av gruv- och metallindustri (Adamson
u.å.). I dagsläget har gruvindustrin i princip upphört i regionen (Fritz u.å.)
och området förknippas numera främst med skogsindustri (NE u.å.a; NE
u.å.b), metallindustri (NE u.å.a; NE u.å.d) och verkstadsindustri (NE u.å.b;
NE u.å.c; NE u.å.d). I dagsläget består gruvindustrin i regionen huvudsakligen av en aktiv gruva medan skogsindustrin främst utgörs av två pappersoch massabruk (se Bilaga 4). Metallindustrin och verkstadsindustrin består
huvudsakligen av tolv företag som tillverkar olika typer av metallgods, maskiner och maskinkomponenter (se Bilaga 4). Vidare utgörs industrin i regionen av ett antal verksamhetsutövare som faller utanför ovan nämnda branscher. I denna studie identifierades femton företag som faller inom denna
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kategori. Dessa består bland annat av tre livsmedelsproducenter, två
sprängmedelstillverkare och två företag som genomför underhåll av fordon
eller maskiner (se Bilaga 4).
Gällande verksamhetsutövare som ger upphov till energi- och materialflöden som ligger inom Econovas kompetensområde identifierades nio tillståndspliktiga avloppsreningsverk, elva tillståndspliktiga avfallsanläggningar och fem tillståndspliktiga förbränningsanläggningar i regionen utöver
ovan nämnda skogsindustriföretag (se Bilaga 4).
8.2.2 Kartläggning av socioekonomiska
förutsättningar i regionen Bergslagen
Kartläggningen av socioekonomiska förutsättningar i regionen utgår från
motsvarande avsnitt i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt
7.3.2). Inledningsvis presenteras identifierade forum för regional utveckling
och resurseffektivisering i regionen och därefter presenteras identifierade
målsättningar relaterade till detsamma.
Det finns ett antal olika forum för regional utveckling och resurseffektivisering i regionen (se Bilaga 5). Dessa utgörs bland annat av de tidigare nämnda Regionförbundet Örebro, BKT och BMB (se Tabell 13). Vidare finns det
två kommunala nätverk, två föreningar och ett samarbetsprojekt som syftar
till att främja näringslivet i regionen samt ett samarbetsprojekt som berör
energi- och klimatarbete i regionen (se Bilaga 5).
Det finns vidare ett flertal målsättningar relaterade till resurseffektivisering
och regional utveckling i regionen Bergslagen (se Bilaga 6). Målsättningarna är dels utformade på regional nivå, dels på kommunal nivå. Exempel på
en regional målsättning är att företag och nya idéer i regionen ska växa genom ”ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell
sektor” (Regionförbundet Örebro u.å.: 7). Ett exempel på en kommunal
målsättning är att Lindesbergs kommun ska vara ett föredöme i hållbarhetsfrågor (Lindesbergs kommun 2013).
8.2.3 Kartläggning av
energi- och materialflöden i regionen Bergslagen
Energi- och materialflödeskartläggningen utgår från motsvarande avsnitt i
den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.3.2). Inledningsvis
presenteras kvantifierade energi- och materialflöden och lager i regionen
och därefter presenteras befintliga synergisamarbeten som identifierades i
respektive kommun i regionen. I den senare delen presenteras inledningsvis
en översiktlig beskrivning av synergisamarbetena i respektive kommun följt
av en fördjupning i ett antal exempel på synergisamarbeten och pågående
arbete med resurseffektivisering i respektive kommun.
Kvantifierade energi- och materialflöden
En sammanställning av delar av resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen presenteras i Tabell 14 i form av ett urval av identifierade
energiflöden och flöden av restprodukter i regionen. Det fullständiga resul71

tatet presenteras i Bilaga 7. Ett exempel på en observation utifrån det erhållna resultatet är att stora mängder inert material deponeras i regionen (se Bilaga 7) vilket potentiellt skulle kunna användas som konstruktionsmaterial.
Vidare antyder resultatet att det råder ett underskott på el i regionen (se Tabell 14) vilket tillsammans med det faktum att stora mängder avfall lämnar
regionen (se Bilaga 7) talar för att det finns potential för etablering av en
avfallsförbränningsanläggning i regionen42.
Tabell 14. Summering av delar av resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen i regionen
Bergslagen.
Primärenergi

Kvantifiering

Biobränsle43 till förbränningsanläggningar
Fossila bränslen44 till förbränningsanläggningar
El till förbränningsanläggningar (exempelvis till värmepumpar)
Spillvärme
Produktion

810 000 MWh
490 000 MWh
30 000 MWh
150 000 MWh
Kvantifiering

El från förbränningsanläggningar
Fjärrkyla från förbränningsanläggningar
Fjärrvärme från förbränningsanläggningar

260 000 MWh
15 000 MWh
1 400 000 MWh

Slutanvändning

Kvantifiering

El
Fjärrkyla
Fjärrvärme

460 000 MWh
1 100 MWh
42 000 MWh

Restprodukter

Kvantifiering

Aska som hanteras vid avfallsanläggningar
Aska från övriga verksamhetsutövare
Avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk
Deponiavfall som hanteras vid avfallsanläggningar
Deponiavfall från övriga verksamhetsutövare
Deponiavfall som deponeras
Osorterat verksamhetsavfall som hanteras vid avfallsanläggningar
Osorterat verksamhetsavfall från övriga verksamhetsutövare
Träavfall som hanteras vid avfallsanläggningar
Träavfall från övriga verksamhetsutövare

13 000 ton
28 000 ton
13 000 ton TS
1 800 ton
2 600 ton + 17 m3
210 000 ton
+ 18 000 m3
14 000 ton
380 ton
4 400 ton
1 400 ton

Identifierade synergisamarbeten i Hällefors kommun
I Hällefors kommun identifierades sex verksamhetsutövare med sju tillhörande anläggningar (se Bilaga 4). Ett fåtal befintliga synergisamarbeten
identifierades i kommunen och dessa berör främst flöden av restprodukter
och värme (se Figur 19). Nedan följer en fördjupning i ett spill- och fjärrvärmesamarbete mellan Ovako Sweden AB och Hällefors Värme AB.
42

Resultatet bör tolkas med försiktighet eftersom endast elproducenter i form förbränningsanläggningar inkluderades i energi- och materialflödeskartläggningen.
43
Biobränslen definieras som bränslen som erhållits direkt eller indirekt från biomassa
(Egnéus & Warell u.å.) och inkluderar bioolja, bioenergi, kreosotimpregnerat trä, pellets,
träbiprodukter, trädbränsle och träflis (se Bilaga 7).
44
Fossila bränslen definieras som bränslen som härstammar från ”organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund” (Norhammar u.å.) och inkluderar kol,
torv samt olika typer av eldningsoljor (se Bilaga 7).
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Figur 19. Identifierade synergisamarbeten i Hällefors kommun. Figuren inkluderar endast energi- och
materialflöden som identifierades utifrån de ingående verksamhetsutövarnas miljörapporter eller årsrapporter. För flöden som passerar kommungränsen anges endast mottagare då dessa utgörs av verksamhetsutövare som tillhör de identifierade verksamhetsutövarna.

År 2001 upprättades ett synergisamarbete mellan Ovako Sweden AB och
Hällefors Värme AB vilket både innefattar fjärr- och spillvärmeleveranser
mellan aktörerna (se Figur 19) (Värmevärden u.å.). Under ett år levererar
Hällefors Värme AB ca 14 GWh fjärrvärme till Ovako Sweden AB och
Ovako Sweden AB levererar i sin tur ca 4 GWh spillvärme till fjärrvärmenätet. Innan spillvärmesamarbetet upprättades utnyttjades spillvärmen för
uppvärmning i en byggnad och synergisamarbetet innebar mer än en fördubbling av utnyttjandet av spillvärmen. Under år 2012 genomförde Ovako
Sweden AB ett antal undersökningar av möjligheterna att öka spillvärmeleveranserna genom återvinning av värme från en kompressor och en rullhärdugn (Hundermark 2013).
Identifierade synergisamarbeten i Lindesbergs kommun
I Lindesbergs kommun identifierades elva verksamhetsutövare med fjorton
tillhörande anläggningar (se Bilaga 4). Ett stort antal befintliga synergisamarbeten identifierades i kommunen och dessa berör både energi- och materialflöden. Resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen visar att
det finns tendenser som pekar på att BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
Frövi och BillerudKorsnäs Rockhammar AB fungerar som fysiska ankare
(se Avsnitt 3.7.3) i kommunen. Anläggningarna ger upphov till och har behov av stora energi- och materialflöden (se Bilaga 7) och interagerar med ett
stort antal anläggningar (se Figur 21). Nedan följer en fördjupning i synergisamarbetet mellan BillerudKorsnäs Skog och Industri AB Frövi och Linde
Energi AB.
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Figur 20. Identifierade synergisamarbeten i Lindesbergs kommun. Figuren inkluderar endast energioch materialflöden som identifierades utifrån de ingående verksamhetsutövarnas miljörapporter eller
årsrapporter. För flöden som passerar kommungränsen anges endast mottagare då dessa utgörs av
verksamhetsutövare som tillhör de identifierade verksamhetsutövarna.

Synergisamarbetet mellan BillerudKorsnäs Skog och Industri AB Frövi och
Linde Energi AB inleddes år 1998 och omfattar spillvärmeleveranser från
pappers- och massabruket till det kommunala fjärrvärmenätet (se Figur 21)
(Naturvårdsverket 2008). Samarbetet finansierades inledningsvis genom det
lokala investeringsprogrammet (LIP). Under år 2012 utgjorde spillvärmeleveranserna 86 % av leveranserna till fjärrvärmenätet och Linde Energi AB
strävar efter att utöka utnyttjandet av spillvärme från Frövi (Linde Energi
AB 2013). Under år 2012 investerade BillerudKorsnäs Skog och Industri
AB Frövi i utökad pumpkapacitet och Linde Energi AB installerade en ny
värmeväxlare på anläggningen Hetvattencentralen Gnistan för att möjliggöra ett utökat utnyttjande av spillvärmen.
Identifierade synergisamarbeten i Ljusnarsbergs kommun
I Ljusnarsbergs kommun identifierades tre verksamhetsutövare med fyra
tillhörande anläggningar (se Bilaga 4). Ett stort antal befintliga synergisamarbeten identifierades i kommunen och dessa berör främst restprodukter.
Resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen visar att det finns
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tendenser som pekar på att BKT:s anläggning Skärets avfallsanläggning
fungerar som en mäklare (se Avsnitt 3.7.4) och en nekrofag (se Avsnitt
3.7.5) i kommunen. Anläggningen fungerar som en mellanhand för ett flertal flöden i kommunen (se Figur 22). Nedan presenteras en fördjupning i
synergisamarbeten förknippade med denna anläggning.

Figur 21. Identifierade synergisamarbeten i Ljusnarsbergs kommun. Figuren inkluderar endast energioch materialflöden som identifierades utifrån de ingående verksamhetsutövarnas miljörapporter eller
årsrapporter. För flöden som passerar kommungränsen anges endast mottagare då dessa utgörs av
verksamhetsutövare som tillhör de identifierade verksamhetsutövarna.

Ett stort antal materialflöden i form av olika former av avfall passerar Skärets avfallsanläggning (se Figur 22). På anläggningen sker bland annat sortering och mellanlagring av avfall (BKT 2013g). Fram till år 2005 genomfördes även deponering av avfall på anläggningen och under år 2013 påbörjades sluttäckning av deponin. Sluttäckningsmaterial består bland annat av
slam från Bångbro avloppsreningsverk (se Figur 22) (BKT 2013a).
Identifierade synergisamarbeten i Nora kommun
I Nora kommun identifierades fem verksamhetsutövare med fem tillhörande
anläggningar (se Bilaga 4). Ett fåtal befintliga synergisamarbeten identifierades i kommunen och dessa berör främst flöden av restprodukter (se Figur
20). Nedan följer en fördjupning i energi- och materialflödena förknippade
med BKT:s anläggning Nora avloppsreningsverk.
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Figur 22. Identifierade synergisamarbeten i Nora kommun. Figuren inkluderar endast energi- och materialflöden som identifierades utifrån de ingående verksamhetsutövarnas miljörapporter eller årsrapporter. För flöden som passerar kommungränsen anges endast mottagare då dessa utgörs av verksamhetsutövare som tillhör de identifierade verksamhetsutövarna.

Under år 2012 mottog Nora avloppsreningsverk ca 1 300 000 m3 avloppsvatten och under året skedde en ombyggnation av avloppsreningsverket för
att öka verkets kapacitet (BKT 2013e). Slammet som uppkom vid Järnboås
reningsverk respektive Södra Ås reningsverk transporterades till Nora avloppsreningsverk för att sedan användas som material vid deponitäckning
(se Figur 20).
Identifierade synergisamarbeten i Örebro kommun
I Örebro kommun identifierades nitton verksamhetsutövare med 25 tillhörande anläggningar (se Bilaga 4). Ett stort antal befintliga synergisamarbeten identifierades i kommunen och dessa berör både energi- och materialflöden. Resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen visar att det
finns tendenser som pekar på att E.ON Sverige Värme AB:s anläggning
Åbyverket fungerar som ett fysiskt ankare i regionen (se Figur 23).
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Figur 23. Identifierade synergisamarbeten i Örebro kommun. Figuren inkluderar endast energi- och
materialflöden som identifierades utifrån de ingående verksamhetsutövarnas miljörapporter eller årsrapporter. För flöden som passerar kommungränsen anges endast mottagare då dessa utgörs av verksamhetsutövare som tillhör de identifierade verksamhetsutövarna.

Vid Åbyverket produceras både fjärrvärme och fjärrkyla (se Figur 23)
(E.ON Värme Sverige AB 2013d). Fjärrvärmen distribueras via det gemensamma fjärrvärmenätet mellan Hallsberg, Örebro och Kumla (HÖK) medan
fjärrkylan distribueras via lokala fjärrkylanät i Örebro och Marieberg i Örebro kommun (E.ON Sverige AB u.å.). Vidare skickas askan som faller vid
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anläggningen till Hulinge askdeponi (se Figur 23) (E.ON Värme Sverige
AB 2013d).

8.3 Realisering av erbjudanden i regionen Bergslagen
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien som genomfördes
inom ramen för undersökningen av förutsättningarna för realisering av erbjudandena.
8.3.1 Lösning
För att undersöka förutsättningarna för lösningen i form av den rekommenderade faciliteringsansatsens erbjudanden undersöktes dels de övergripande
erbjudandenas (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2) överensstämmelse med
regionala begrepp och uttryckssätt, dels intresset för de specifika erbjudandena (se Avsnitt 7.1.3, Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6). Inledningsvis presenteras respondenternas definitioner av centrala begrepp i de
övergripande erbjudandena; samverkan samt regional utveckling respektive
resurseffektivisering. Därefter presenteras intresset för de specifika erbjudandena.
Resultatet från intervjustudien visar att samverkan är ett brett begrepp som
betyder olika saker för olika aktörer på olika abstraktionsnivå. Vidare visar
intervjustudien att begreppen är centrala i samtliga fokusgruppers arbete.
Detta gäller speciellt för de regionala aktörerna men även för verksamhetsutövarna. Samverkan definierades exempelvis som en arbetsmetod och ett
sätt att uppnå ömsesidiga nyttor (se Tabell 15). Vidare ansåg samtliga regionala aktörer och verksamhetsutövare att regional utveckling respektive
resurseffektivisering är breda begrepp som innefattar flera aspekter och att
det därför kan vara svårt att ge ett entydigt svar på vad dessa begrepp innebär. Regional utveckling innefattar allt från sociala välfärdsfrågor till god
kollektivtrafik och näringslivsutveckling medan resurseffektivisering exempelvis handlar om att minimera användningen av resurser och att använda
rätt typ av resurs till rätt sak (se Tabell 15).
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Tabell 15. Identifierade nyckelord associerade med begreppen regional utveckling, resurseffektivisering
och samverkan.
Respondent

Regional utveckling handlar om:

Samverkan handlar om:







 Att prata med sina grannar
internt, lokalt, nationellt och
globalt.
 Att vara goda grannar.
 Kommunikation mellan flera
parter.
 Lokala nätverk.
 Engagerade aktörer som samarbetar mot ett gemensamt mål.
 Att lära av varandra.
 Ömsesidig nytta.
 En arbetsmetod.
 Snabbare och mer omfattande
utveckling för samtliga aktörer.
 En grund för att nå längre.



Regionala
aktörer







Respondent

Verksamhetsutövare

Hållbar tillväxt.
Sociala välfärdsfrågor.
God kollektivtrafik.
Näringslivsutveckling.
Kompetensförsörjning för
näringslivet.
Att vara goda grannar.
Regional mellankommunal
samverkan.
Att utbyta kunskap med varandra.
Hög livskvalitet.
Att stärka regionen.
Att skapa en attraktiv region att
leva och verka i.
Välmående invånare med möjlighet till utveckling, trygghet,
att driva företag och att nätverka.

Resurseffektivisering handlar om:

Samverkan handlar om:

 Att hushålla med resurser.
 Att göra mer med mindre resurser.
 Att återanvända och återvinna.
 Att nyttiggöra alla resurser.
 Att resurser används till rätt
saker.
 Att effektivisera produktionen.
 Ständiga förbättringar.

 Centralisering.
 Samarbete med andra aktörer.
 Utbyte av kunskap och erfarenheter.
 Resurseffektivisering genom
delad kompetens och delad investering i maskiner.
 Ömsesidiga vinster.
 En arbetsmetod.

Intervjustudien visar vidare att respondenterna generellt är positiva till den
rekommenderade faciliteringsansatsens specifika erbjudanden. Särskilt de
regionala aktörerna uttryckte att denna typ av erbjudanden kan vara behjälpliga i arbetet med regional utveckling. Det finns dock ett antal svårigheter
förknippade med realisering av erbjudandena. Exempelvis menar respondenterna att det kan vara svårt att hitta en regional beställare av erbjudandena. Framgångsfaktorer som angavs vid intervjuerna var exempelvis att det är
viktigt att affärsnyttan är tydlig i ett tidigt stadium för företagen och att arbetet behöver drivas av aktörer från näringslivet. Vidare anser respondenterna att det är viktigt att det finns en tydlig styrning i arbetet och en gemensam målsättning hos de inblandade aktörerna för att erhålla kontinuitet i
arbetet.
Angående den regionala utvecklingsplanen (se Avsnitt 7.1.3) menade de
regionala aktörerna att den utgör ett bra första steg i arbetet med den rekommenderade faciliteringsansatsen som kan underlätta det fortsatta arbetet
med övriga erbjudanden. Angående verksamhetsspecifika helhetslösningar
(se Avsnitt 7.1.4) svarade verksamhetsutövarna att erbjudandet utgör ett bra
första steg i arbetet. Respondenterna såg vidare tydliga fördelar med erbju79

dandena men angav även att det finns hinder för realiseringen. Exempelvis
kan lagen om offentlig upphandling hindra kommunala verksamhetsutövare
att samarbeta med privata aktörer. Ett annat exempel är att erbjudandena
kan kräva en viss arbetsinsats för kunden. Vidare angav respondenterna att
helhetslösningar är intressanta men att det finns risker kopplade till beroenden av andra aktörer och marknadsmisslyckanden exempelvis i form av
brist på perfekt konkurrens. Rörande regionala utvecklingsmöten (se Avsnitt
7.1.5) och regionala koordineringsorganisationer (se Avsnitt 7.1.6) svarade
respondenterna att erbjudandena är av intresse och att det kan vara en fördel
om de genomförs i ett samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att
skapa trovärdighet i arbetet och få näringslivet att delta. Angående lämpliga
deltagare vid utvecklingsmötena ansåg respondenterna att representanter
från näringsliv, offentlig sektor samt fackförbund och liknande organisationer kan vara lämpliga deltagare. Respondenterna ansåg dock inte att lokal
press är en lämplig deltagare.
Resultatet från intervjustudien visar vidare att respondenterna har olika åsikter rörande vilka erbjudanden som är intressanta att implementera inom regionen eller den egna verksamheten samt vilka erbjudanden som bör
genomföras internt respektive av en extern aktör. I en av intervjuerna svarade exempelvis respondenterna att delar av en verksamhetsspecifik helhetslösning kan genomföras internt medan andra delar kan genomföras av en
extern aktör. I en annan av intervjuerna svarade respondenterna att samtliga
delar av den verksamhetsspecifika helhetslösningen kan genomföras av en
extern aktör.
8.3.2 Behov
I intervjustudien identifierades ett antal hinder för arbetet med samverkan
samt regional utveckling respektive resurseffektivisering liksom ett antal
möjligheter i arbetet som i dagsläget inte realiserats i regionen. Tillsammans
visar dessa hinder och outnyttjade möjligheter på områden där det finns behov av stöd i arbetet i regionen. I detta avsnitt presenteras inledningsvis en
sammanfattning av de hinder som identifierades i intervjustudien följt av en
presentation av identifierade möjligheter.
Resultatet från intervjustudien visar att det finns ett flertal hinder som påverkar arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering i regionen (se Tabell 16). Dessa utgörs främst av sociala och
ekonomiska hinder. Exempel på sociala hinder som identifierades under
intervjuerna är att det kan vara svårt att få kontinuitet i arbetet med projekt
när nyckelpersoner slutar eller byter arbetsuppgifter. Andra exempel på sociala hinder är att det kan vara svårt att samverka samt att kommunernas
prioriteringar och förutsättningar skiljer sig åt vilket kan påverka möjligheterna att samverka. Exempel på ekonomiska hinder som identifierades vid
intervjuerna är konjunktursvängningar, att det saknas resurser hos mindre
företag för arbete med resurseffektivisering samt begränsningar i form av
transportkostnader.
80

Tabell 16. Identifierade hinder för arbete med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering.

Sociala hinder

Ekonomiska hinder

Tekniska hinder

Informationsrelaterade
hinder

Styrmedelsrelaterade
hinder

Regionala aktörer


















Samverkan är
svårt och det är
lätt att glömma
bort.
Att det är många
kommuner i regionen gör det svårare att samverka.
Balansgång
mellan vilja att
samverka och
tillgängliga resurser.
Svårt att samverka över länsgränser.
Skillnader i
kommunstorlek
medför olika förutsättningar och
prioriteringar.
Stora företag
prioriterar produktionsökning
före resurseffektivisering.
Investeringar kan
bortprioriteras
om huvudkontoren är belägna
utanför regionen,
trots kort avbetalningstid.
Minskat regionalt
och lokalt engagemang när företagsledningen
flyttar ut.
Regionen och
dess utveckling är
ointressant för
företag som verkar på marknader
med annan avgränsning än den
regionala.

















Balansgång
 Avsaknad av  Svårt att nå
 Svårt att ge
mellan vilja att
teknisk
näringslivet
stöd till ensamverka och
kompetens
med inforskilda företillgängliga resurför kompemation och
tag.
ser.
tensförsörjstöd.
Skillnader i
ning i regio-  Saknas
kommunstorlek
nen.
tydlighet
medför olika pri-  Brist på
kring vilket
oriteringar och
lediga lokastöd näringsförutsättningar.
ler och bolivet kan få
Enskilda komstäder hindfrån olika
muner är för små
rar tillväxt.
aktörer och
för att klara komnätverk.
petensförsörjningen och andra
frågor.
Avsaknad av
finansiella stöd
för kommunernas
och näringslivets
arbete.
Brist på resurser
för arbete med
resurseffektivisering hos mindre
företag.
Konjunktursvängningar.
Näringslivet
finner investeringar riskabla.
Svårt att få investeringskapital.
Svårt att få finansiering av innovationer.
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Tabell 16 (fortsättning). Identifierade hinder för arbete med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering.
Sociala
hinder

Ekonomiska
hinder

Tekniska hinder

Informationsrelaterade hinder

Styrmedelsrelaterade hinder

Verksamhetsutövare


Svårigheter att
se nyttor hindrar beslutsfattande.
 Svårt att samarbeta
 Projekt rinner
ut i sanden
pga. att nyckelpersoner
flyttar eller
byter arbetsuppgifter.
 Produktionsökning prioriteras vid intern
resursfördelning.












Avsaknad av
ekonomiska
stöd.
Transportkostnader är begränsande vilket medför
svårigheter i
samarbete med
icke-lokala
aktörer.
Svårt att hitta
kostnadseffektiva lösningar
för restproduktshantering.
Begränsad
budget.
Avsaknad av
resurser för att
hålla teknisk
kompetens.

Avsaknad av
nätverk för
tekniska frågor.
 Projekt misslyckas pga.
otydliga avtal.



Samverkan
mellan offentlig och privat
sektor kan
begränsas av
lagen om offentlig upphandling.
 Otydlig lagstiftning kring
restprodukter.

Angående potentiella möjligheter visar resultatet från intervjustudien att god
infrastruktur är något som de regionala aktörerna anser vara en nyckel i arbetet med regional utveckling. Något annat som identifierades som en potentiell möjlighet för utveckling av arbetet är ytterligare stöd till näringslivet
i form av kompetens eller finansiella medel för att underlätta exempelvis
investeringar och arbetet med resurseffektivisering.
8.3.3 Nyttor
För att undersöka de nyttor som arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering medför för respondenterna identifierades målsättningar och framgångsfaktorer i arbetet. En sammanfattning
av de målsättningar som angavs vid intervjuerna presenteras i Tabell 17.
Resultatet visar att målsättningarna med arbetet för de regionala aktörerna
främst är att skapa en attraktiv region för människor och näringsliv medan
verksamhetsutövarnas målsättningar främst berör långsiktighet och arbete
med miljöfrågor.
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Tabell 17. Identifierade målsättningar för arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive
resurseffektivisering.
Respondent

Målsättning


Regionala aktörer







Verksamhetsutövare 




Skapa en attraktiv region med fler och växande företag där människor trivs att leva, verka och utvecklas.
Stärka den regionala konkurrenskraften.
Attrahera företag för etablering i regionen.
Uppfylla politiska målsättningar.
Inkludera kostnadseffektivisering och hänsyn till miljöaspekter i
samtliga delar av arbetet.
Uppnå och bidra till långsiktighet.
Säkerställa att företaget har ekonomiska förutsättningar för att bli
framgångsrikt.
Finna långsiktiga affärer.
Uppnå fossilfri produktion.
Cirkulera samtliga material i kretslopp.

8.3.4 Konkurrens
För att undersöka konkurrerande lösningar och stöd kopplat till arbetet med
samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering undersöktes aktörernas befintliga arbete samt stöd för arbetet. I detta avsnitt presenteras först hur respondenterna och deras respektive organisationer arbetar
i dagsläget och därefter en sammanfattning av de identifierade stöden.
Samtliga aktörer arbetar med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering genom olika typer av projekt (se Tabell 18). Vidare
arbetar samtliga regionala aktörer även i olika typer av nätverk. Det förekommer viss samverkan mellan offentlig och privat sektor men ingen samverkan som även inbegriper akademin identifierades.
Tabell 18. Identifierade lösningar i arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering.
Respondent

Nuvarande lösning


Regional
aktör A





Regional
aktör B



Regional
aktör C



Arbetar som samverkansorgan med samverkan som arbetsmetod. Förmedlar kontakter och information om stöd till näringslivet samt bidrar med
medfinansiering för projekt.
Deltar i nätverk för exempelvis energi- och klimatfrågor och driver projekt
rörande näringslivs-, energi- och infrastrukturfrågor samt samverkan mellan företag.
Arbetar med samverkan kring kompetensförsörjning för näringslivet,
kommunalservice till företag samt samordning kring mark och lokaler för
näringslivsändamål. Agerar stöd för andra regionala aktörer.
Deltar i nätverk med andra aktörer från offentlig sektor.
Samverkansarbetet är ett pågående arbete som utvecklas successivt. Samverkan är även en av grundpelarna i arbetet och anledningen till att verksamheten startades.
Deltar i nätverk och driver projekt inom flera områden kopplat till näringslivsfrågor exempelvis rörande infrastruktur, nyföretagande och kompetensfrågor.
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Tabell 18 (fortsättning). Identifierade lösningar i arbetet med samverkan samt regional utveckling
respektive resurseffektivisering.
Respondent

Nuvarande lösning


Verksamhetsutövare

A


Verksamhetsutövare
B



Verksamhetsutövare

C

Arbetar med samverkan rörande teknisk drift för ökad kvalitet,
kompetens samt resurs- och kostnadseffektivitet och agerar stöd
för regionala aktörer.
Deltar i nätverk för samverkan och driver projekt för resurseffektivisering främst kopplat till optimering av transporter, energieffektivisering och upphandlingar.
Arbetar med samverkan internt och externt med aktörer inom
både offentlig och privat sektor. Exempelvis sker samverkan med
kommuner kring infrastruktur och energieffektivisering och med
privat sektor kring energieffektivisering.
Driver projekt kring att finna effektiva lösningar för omhändertagande av restprodukter.
Arbetar med flera samarbeten kring restprodukter och råvaror
med olika entreprenörer och leverantörer och agerar stöd för
andra inom organisationen.
Driver flera projekt för att uppnå fossilfri produktion och har
genomfört en intern kartläggning av restprodukter inklusive befintliga och potentiella avsättningsmöjligheter.

Det finns ett flertal stöd för arbetet med samverkan samt regional utveckling
respektive resurseffektivisering i form av nätverk, finansiella stöd och övriga stöd (se Tabell 19). De identifierade stöden i form av nätverk och organisationer som finns i kolumnen för övriga stöd fokuserar främst på kompetensförsörjning och utbyte av idéer och kunskap respektive arbete med näringslivsfrågor. De finansiella stöden utgörs främst av budgeterade medel
och bidrag.
Tabell 19. Identifierade stöd för arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering.
Respondent

Regionala
aktörer

Verksamhetsutövare

Stödjande nätverk

Finansiella stöd

Övriga stöd

 Business Region
Örebro.
 Länsstyrelsen Örebro.
 Regionförbundet
Örebro.
 Sveriges
Kommuner
och Landsting.
 Sveriges
Kommuner
och Landsting.
 Regionförbundet
Örebro.

 Årlig budget.
 EU-bidrag.
 Statliga bidrag.

 Organisationer:
o Banker.
o Almi.
o Stockholm Business Alliance.

 Årlig budget.

 Interna mål.
 Verksamhetsplaner.

8.4 Analys av resultatet
För att utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios krävs att
faciliteringsprocessen kan genomföras till en begränsad kostnad och med
önskat resultat. Vidare krävs att erbjudandena är utformade på ett sätt som
tilltalar respondenterna i regionen samt att de överensstämmer med de be84

hov och nyttor som respondenterna i regionen upplever respektive önskar.
Slutligen krävs att erbjudandena kan konkurrera med befintliga lösningar
som svarar mot samma eller liknande behov.
Undersökningen visar att nyckelaktiviteterna kan genomföras med begränsad arbetsinsats och att de ger önskat resultat dels i form av ett underlag för
att kunna göra ett val av region (se Avsnitt 8.1), dels i form av en översiktlig
förståelse för regionens förutsättningar inför realisering av den rekommenderade faciliteringsansatsens erbjudanden (se Avsnitt 8.2). Val av region
kunde genomföras till en kostnad motsvarande maximalt sju timmar (se
Bilaga 4) och kartläggningen av den aktuella regionen kunde genomföras
till en kostnad motsvarande maximalt 31 timmar (se Bilaga 8). Kostnaden är
till viss del proportionerlig mot antalet regionala aktörer och verksamhetsutövare som inkluderas (se Bilaga 8) och går därmed delvis att anpassa efter
tillgängliga resurser. Undersökningen utgick från de informationsskällor
som angivits i Bilaga 8 och ett annat tillvägagångssätt hade kunnat ge ett
annat resultat.
Resultatet som erhölls från identifieringen av verksamhetsutövare samt kartläggningen av de socioekonomiska förutsättningarna resulterade i identifiering av ett flertal potentiella kunder inom kundsegmenten i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Bilaga 4 och Bilaga 5). Resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen gav en översiktlig bild över verksamhetsutövarnas ingående energi- och materialflöden, utgående flöden av produkter, avfall och lager samt i vissa fall även tillhörande avsändare, mottagare och pågående resurseffektiviseringsprojekt (se Bilaga 7). Det erhållna
resultatet var dock av varierande kvalitet. I vissa fall ger resultatet en utförlig bild över verksamhetsutövarnas förutsättningar och ett underlag inför
realisering av en verksamhetsspecifik helhetslösning. I andra fall behöver
dock resultatet kompletteras med annan information. Tillsammans med de
målsättningar och forum (se Bilaga 5 och Bilaga 6) som identifierades utifrån kartläggningen av de socioekonomiska förutsättningarna i regionen ger
dock det samlade resultatet ger en översiktlig bild över regionens förutsättningar och underlag inför realisering av en regional utvecklingsplan, regionala utvecklingsmöten och en regional koordineringsorganisation.
Intervjustudien visar att respondenternas definitioner av begreppen samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering överensstämmer med de begrepp som används i de övergripande erbjudandena i den
rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2).
Detta tyder på att erbjudandena har potential att tilltala respondenterna i
respektive kundsegment. Det är dock viktigt att notera att regional utveckling har en bredare betydelse för respondenterna (se Avsnitt 8.3.1) än de
begrepp som används i de övergripande erbjudandena (se Avsnitt 7.1.1 och
Avsnitt 7.1.2) vilket kan vara svårt att hantera genom anpassning av modellen. Resultatet tyder dock på att det kan vara viktigt att utforma specifika
erbjudanden utifrån de socioekonomiska målsättningarna i regionen för att
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säkerställa att erbjudandena formuleras på ett sätt som tilltalar aktörerna i
regionen (se Avsnitt 7.3.3).
De övergripande erbjudandena överensstämmer även med respondenternas
önskade nyttor (se Avsnitt 8.3.3). Det finns dock ett antal skillnader mellan
dem. Ett exempel är att det övergripande erbjudandet som riktas mot regionala aktörer främst berör näringslivsfrågor medan de regionala aktörernas
fokus är delat mellan invånarrelaterade frågor och näringslivsfrågor. Ett
annat exempel är att verksamhetsutövarnas identifierade målsättningar inkluderar begreppen långsiktighet och hållbarhet vilka saknar en direkt motsvarighet i det övergripande erbjudandet som riktas mot verksamhetsutövare. Skillnaderna skulle kunna medföra att erbjudandena blir mindra intressanta för aktörerna jämfört med lösningar som behandlar samtliga aspekter
som betonades i intervjustudien. Dessa aspekter är därför viktiga att beakta
inför realisering av erbjudandena för att garantera att aktörerna i regionen
tilltalas av erbjudandena. Aspekterna skulle potentiellt kunna överkommas
genom en anpassning av innehållet i de övergripande erbjudandena.
Vidare visar intervjustudien att respondenterna är intresserade av de specifika erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt
7.1.3, Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6). Detta gäller främst de
regionala aktörerna (se Avsnitt 8.3.1). Exempelvis ansåg respondenterna att
den regionala utvecklingsplanen samt de verksamhetsspecifika helhetslösningarna är bra utgångspunkter för arbetet med den rekommenderade faciliteringsansatsen vilket även är rekommendationen i den rekommenderade
faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2). Vidare ansåg respondenterna att offentlig och privat sektor är lämpliga deltagare och medlemmar på regionala utvecklingsmöten respektive i regionala koordineringsorganisationer för att överkomma sociala hinder som brist på förtroende vilket ligger i linje med den rekommenderade faciliteringsansatsen. Respondenterna ansåg dock inte att lokal press var en lämplig deltagare vid
regionala utvecklingsmöten eller i en regional koordineringsorganisation.
Däremot ansåg respondenterna att fackförbund eller liknande organisationer
kunde vara lämpliga deltagare. Det kan därför vara av intresse att anpassa de
specifika erbjudandena efter dessa förutsättningar.
Vidare visar intervjustudien att det är viktigt med en långsiktig styrning och
en stark drivkraft i arbetet för att arbetet ska bli långsiktigt och att det är
viktigt affärsnyttan är tydlig för företagen tidigt i arbetet. Detta tyder på att
det kan krävas en kundanpassning av erbjudandena inför en eventuell realisering i regionen vilket även ligger i linje med rekommendationen i den
rekommenderade faciliteringsansatsen (se Avsnitt 7.3.3). Det finns även ett
antal andra faktorer som identifierats i intervjustudien som kan påverka
möjligheten att realisera erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen och som därmed är viktiga att beakta vid realisering av erbjudandena. Exempelvis uttryckte respondenterna att det kan vara svårt att finna en
regional beställare till de specifika erbjudandena vilket inte kan avhjälpas
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genom en anpassning av modellen utan kräver en annan kanal för kommunikation i regionen.
En annan faktor som kan påverka möjligheten till realisering är huruvida
respondenterna vill genomföra erbjudandena internt eller genom att anlita en
extern aktör. Intervjustudien visar att meningarna går isär hos respondenterna kring vilka aktiviteter som kan genomföras internt respektive av en extern aktör vilket medför att en kundanpassning av de specifika erbjudandena
kan krävas inför realisering. Ytterligare en faktor som kan påverka möjligheten att realisera erbjudandena i regionen är huruvida det finns en betalningsvilja i regionen. Denna faktor har dock inte varit möjlig att undersöka
inom ramen för denna studie.
För att undersöka behoven som respondenterna upplever i arbetet med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering undersöktes även befintliga hinder i arbetet med dessa frågor. Resultatet visar att respondenterna möter hinder i arbetet inom samma kategorier som de hinder
som identifierades i litteraturstudien (se Avsnitt 3.5 samt Avsnitt 8.3.2). De
specifika erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen är utformade för att överkomma flera av de hinder som identifierades i litteraturstudien (se Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.2.2) och har därmed även potential
att överkomma flera av de hinder som identifierades i intervjustudien. Exempelvis kan erbjudandena överkomma hinder kopplade till svårigheter att
samverka och att få kontinuitet i samarbetet. Ett antal hinder identifierades
dock i intervjustudien som erbjudandena inte har kapacitet att bemöta. Exempelvis bemöter inte erbjudandena hinder i form av att företag kan vara
ointresserade av den regionala kontexten eller konjunktursvängningar. Dessa hinder är viktiga att beakta vid utformning av kundanpassade erbjudanden. Samtliga hinder kan dock inte bemötas genom en kundanpassning utan
behöver adresseras på andra sätt. Vidare ligger vissa hinder utanför facilitatorns handlingsutrymme och behöver adresseras av andra aktörer, exempelvis styrmedelsrelaterade hinder. Av de identifierade möjligheterna som inte
utnyttjats i regionen har erbjudandena framförallt möjlighet att svara mot
önskan om förbättrad kompetensförsörjning. Däremot adresserar inte erbjudandena förbättrad infrastruktur. Det finns därmed behov i regionen som
kan mötas av erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen
men också behov som behöver lösas av andra aktörer på andra arenor i samhället.
Konkurrerande lösningar för arbete med samverkan samt regional utveckling respektive resurseffektivisering identifierades i form av befintliga lösningar och stöd för arbetet (se Avsnitt 8.1.4). Överlag adresserar varken
respondenternas befintliga lösningar eller stöd för arbetet samtliga erbjudanden men det finns exempel på lösningar och stöd i regionen som kan
konkurrera med delar av den rekommenderade faciliteringsansatsens erbjudanden (se Avsnitt 8.3.4). Exempelvis finns det nätverk och organisationer
som arbetar med samverkan och regional utveckling samt fokuserar på näringslivsfrågor. Vidare angav en av respondenterna att en intern kartläggning
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av restprodukter redan har genomförts. Det finns alltså redan vissa lösningar
för arbete med dessa frågor i regionen. Existerande nätverk kan konkurrera
med erbjudandet som berör regionala koordineringsorganisationer och interna kartläggningar svarar mot en av aktiviteterna i erbjudandet om verksamhetsspecifika helhetslösningar. Samtidigt tyder även dessa lösningar,
finansiella stöd och övriga stöd på att det finns ett intresse och möjlighet att
arbeta med dessa frågor inom organisationerna.
8.4.1 Sammanfattande analys
Aktiviteterna som genomfördes i undersökningen är möjliga att genomföra
till en begränsad kostnad med önskat resultat. Vidare finns ett intresse för
den rekommenderade faciliteringsansatsens erbjudanden och erbjudandena
överensstämmer med respondenternas behov och önskade nyttor samt kompletterar redan befintliga stöd. Det finns dock ett antal hinder för realisering
av erbjudandena i regionen vilka behöver bemötas för att lyckas i arbetet
samt andra aspekter som är viktiga att beakta vid realisering av erbjudandena. Sammanfattningsvis har den rekommenderade faciliteringsansatsen potential att vara ett verktyg för att utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios på regional nivå. Dock krävs det en vidare undersökning
av förutsättningarna för realisering av den rekommenderade faciliteringsansatsen i form av exempelvis betalningsvilja.
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9 Rekommenderad
faciliteringsansats för Econova
I detta kapitel besvaras det övergripande syftet med hjälp av tidigare analyser (se Avsnitt 5.8, Avsnitt 6.8 och Avsnitt 8.4). I dagsläget har Econova
främst en levererande faciliteringsansats och utvecklar affärer genom facilitering av enskilda synergisamarbeten. För att möjliggöra facilitering av utveckling av regionala industriella ekosystem bör Econova utveckla en utökad faciliteringsansats i linje med den rekommenderade faciliteringsansatsen. Industriell symbios är ett relativt outforskat område från ett affärsperspektiv och de affärsmodeller som identifierades i tidigare forskning har
främst en beredande faciliteringsansats. Den rekommenderade faciliteringsansatsen kombinerar de beredande faciliteringsansatserna hos kunskapsföretag, parkkoordinatorer och nätverkskoordinatorer med de levererande faciliteringsansatserna hos infrastrukturföretag och återvinningsföretag. Det
finns vidare ett intresse för faciliteringsansatsens erbjudanden och de inledande aktiviteterna har kunnat genomföras till begränsad kostnad med önskat resultat i regionen Bergslagen.
Den rekommenderade faciliteringsansatsens generella utformning innebär
att den har potential att vara tillämpningsbar för samtliga identifierade typer
av facilitatorer. Genom sin levererande faciliteringsansats besitter Econova
redan i dagsläget flera av de identifierade nyckelresurserna i den rekommenderade faciliteringsansatsen vilket innebär att företaget har förutsättningar att utveckla sin faciliteringsansats i enlighet med den rekommenderade faciliteringsansatsen. Vidare har företaget genom sin roll som återvinningsföretag möjlighet att katalysera utvecklingen av industriell symbios
genom att skapa direkta synergisamarbeten på regional nivå.
Den rekommenderade faciliteringsansatsen adresserar två kundsegment (se
Avsnitt 7.1.1 och Avsnitt 7.1.2) och inkluderar fyra erbjudanden (se Avsnitt
7.1.3, Avsnitt 7.1.4, Avsnitt 7.1.5 och Avsnitt 7.1.6) vilka har utformats för
att bemöta och utnyttja hinder respektive framgångsfaktorer under olika
faser av ett industriellt ekosystems utveckling. I dagsläget erbjuder inte
Econova något av de ingående erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen i sin helhet. Företaget adresserar främst kundsegmentet verksamhetsutövare och erbjuder specifika lösningar snarare än helhetslösningar
(se Avsnitt 6.1).
Gällande kundrelationer och kanaler arbetar Econova redan i dagsläget
främst med personliga kundrelationer vilket ligger i linje med den rekommenderade faciliteringsansatsen. Företaget saknar dock erfarenhet av att
använda de föreslagna kanalerna till kundsegmentet regionala aktörer (se
Avsnitt 6.2). Vidare saknar Econova några av de nyckelresurser som krävs
för att erbjuda samtliga erbjudanden i den rekommenderade faciliteringsansatsen och genomföra samtliga nyckelaktiviteter. Econova har dock redan
nyckelresurser i form av teknisk kompetens gällande energi- och materialflöden (se Avsnitt 6.4) som krävs för att kunna erbjuda verksamhetsspecifi89

ka helhetslösningar till samtliga av företagets nuvarande huvudsakliga
kundsegment. Detta skulle på sikt kunna kompletteras med andra nyckelresurser eller nyckelpartnerskap för att möjliggöra realiseringen av övriga
erbjudanden. Vidare har Econova identifierats som en eldsjäl (se Avsnitt
6.8), har grunden till ett referensfall i form av sina aktiviteter i Norrköpingsregionen (se Avsnitt 6.3), har lokalkännedom i de regioner där företaget
verkar och har en övergripande juridisk kompetens (se Avsnitt 6.4). Referensfallet behöver dock kompletteras med synliggörande av nyttor som har
skapats och den juridiska kompetensen behöver vidgas till att även inkludera bevakning av styrmedel som påverkar kunder. Vidare behöver Econova
säkerställa tillgång till finansiering för utveckling av samtliga erbjudanden
(se Avsnitt 7.4) samt utveckla kompetens gällande energi- och materialflödeskartläggningar (se Avsnitt 7.4) och de adresserade kundsegmentens
verksamheter och förutsättningar (se Avsnitt 8.3).
Gällande intäktsströmmar har Econova endast erfarenhet av att arbeta med
ett fåtal av de identifierade betalningsmodellerna. Att tillämpa de nya typerna av betalningsmodeller kan kräva utveckling av nya typer av avtal (se
Avsnitt 7.4). Erbjudandena har även potential att inbringa indirekta intäkter
i form av fler enskilda affärer (se Avsnitt 7.6). Gällande kostnadsposterna
som tillkommer vid tillämpning av den rekommenderade faciliteringsansatsen är typen av kostnadsposter inte främmande i Econovas nuvarande verksamhet. Fördelningen mellan typerna kan dock komma att ändras vilket kan
kräva en förändrad budget.
Både arbetet med att utveckla en utökad faciliteringsansats och arbetet med
realisering av erbjudandena i den rekommenderade faciliteringsansatsen
kräver att Econova antar en långsiktig strategi. Omställningen till en utökad
faciliteringsansats kräver bland annat en komplettering av Econovas befintliga nyckelresurser (se ovan) vilken bör genomföras successivt anpassat
efter Econovas förutsättningar och behov. Vidare är erbjudandena utformade för att implementeras i följd över en längre tidsperiod vilket kräver att
Econova utvecklar en strategisk plan för realisering av erbjudandena baserad på förutsättningarna i varje specifik region.
Sammanfattningsvis har Econova potential att utveckla sin nuvarande faciliteringsansats genom kompletterande nyckelresurser eller -partnerskap för att
på så sätt kunna utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios
på regional nivå genom den rekommenderade faciliteringsansatsen. Den
rekommenderade faciliteringsansatsen ligger i linje med Econovas ambition
om att bidra till ökad resurseffektivitet på regional nivå och har potential att
bidra till omställningen mot ökad resurseffektivitet som ett led i arbetet att
bemöta de ökande utmaningarna med klimatförändringar, utarmning av resurser och en växande befolkning.

9.1 Slutsats
För att möjliggöra strategisk facilitering av utveckling av industriella ekosystem på regional nivå krävs en systematisk ansats som både är beredande
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och levererande. Vidare behöver hinder och framgångsfaktorer under samtliga faser av ett industriellt ekosystems utveckling adresseras respektive
utnyttjas. I dagsläget har Econova främst en levererande faciliteringsansats
och för att arbeta mot målsättningen att bidra till ökad resurseffektivitet på
regional nivå bör företaget anta en utökad faciliteringsansats. I denna studie
har en faciliteringsansats för utveckling av industriella ekosystem på regional nivå utvecklats. Den rekommenderade faciliteringsansatsen adresserar
två kundsegment med fyra erbjudanden som adresserar respektive utnyttjar
hinder och framgångsfaktorer under olika faser av ett industriellt ekosystems utveckling. Undersökningen av förutsättningarna för implementering
av den rekommenderade faciliteringsansatsen visade att det finns potential
att implementera faciliteringsansatsen i praktiken. Sammanfattningsvis har
Econova potential att utveckla en faciliteringsansats i linje med den rekommenderade faciliteringsansatsen över tid men för att kunna åstadkomma
detta krävs kompletterande nyckelresurser eller nyckelpartnerskap.

9.2 Fortsatt forskning
Litteraturstudien visade att industriell symbios är ett relativt outforskat område ur ett affärsperspektiv. I denna studie utvecklades en rekommenderad
faciliteringsansats i form av en affärsmodell. Endast en begränsad undersökning av förutsättningarna för den rekommenderade faciliteringsansatsen
genomfördes inom ramen för denna studie. För att ytterligare undersöka
förutsättningarna är det intressant att studera betalningsviljan för erbjudandena och tillämpa resterande delar av den rekommenderade faciliteringsansatsen i praktiken. Detta arbete skulle exempelvis kunna genomföras av
Econova i form av antingen ett internt pilotprojekt eller inom ramen för ett
forskningsprojekt.
Vidare identifierades ett antal facilitatorer som arbetar med att utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios. Endast en översiktlig beskrivning av facilitatorernas faciliteringsansatser genomfördes inom ramen
för denna studie. För att skapa en djupare förståelse kring förutsättningarna
för att utveckla affärer genom facilitering av industriell symbios och på så
sätt bidra till att utveckla forskningen kring industriell symbios ur ett affärsperspektiv är det intressant att genomföra en mer ingående studie av facilitatorernas faciliteringsansatser vilket även efterfrågades av respondenterna i
kartläggningen av faciliteringsansatser i praktiken. Detta skulle exempelvis
kunna genomföras i form av en intervjustudie inom ramen för ett forskningsprojekt med syfte att kartlägga facilitatorernas respektive affärsmodeller.
Vid undersökning av förutsättningarna för den rekommenderade faciliteringsansatsen utnyttjades offentlig information i form av miljörapporter och
årsrapporter. Resultatet visar att rapporterna är av varierande kvalitet. Det är
därför även av intresse att studera möjligheterna till standardisering och
sammanställning av miljö- och årsrapportering på nationell nivå i form av
exempelvis en databas för att bidra till ökad kvalitet på den nationella statistiken och skapa ökade förutsättningar för facilitering av industriell symbi91

os. Detta arbete skulle exempelvis kunna genomföras av Naturvårdsverket
som äger den Svenska Miljörapporteringsportalen vilket är den webbapplikation där tillståndspliktiga verksamhetsutövare är skyldiga att lämna in sina
årliga miljörapporter.
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E-postkonversation. Datum: 2014-02-28 och 2014-04-08
Semstrand, Sofie. Avfallshandläggare, Bergslagens Kommunalteknik.
Intervju. Datum: 2014-04-14
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Sundin, Cecilia. Utvecklingsledare - Entreprenörskap och företagande, Regionförbundet Örebro.
Intervju. Datum: 2014-04-16
Teunissen, Laura. Business & Development, Visser & Smit Hanab.
E-postkonversation Datum: 2014-02-25
Tretten, Andreas. Produktchef, Econova.
Intervju. Datum: 2014-02-03 Personligt möte. Datum: 2014-03-24
Westin, Ola. Näringslivsstrateg - Avdelningen för näringsliv och kompetens, Örebro kommun.
Intervju. Datum: 2014-04-30
Winberg, Dan. Produktchef, Econova.
Intervju. Datum: 2014-02-03
Åslund, Peter. Enhetschef - Samhällsbyggnad energi och miljö, Regionförbundet Örebro.
Intervju. Datum: 2014-04-16
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Bilaga 1 – Intervjuguide för kartläggning
av Econovas nuvarande faciliteringsansats
I Tabell 1 presenteras intervjuguiden som användes som utgångspunkt vid
intervjuer med anställda på Econova inom ramen för kartläggningen av
Econovas nuvarande faciliteringsansats. Den första punkten i intervjuguiden
behandlar respondentens ansvarsområde medan resterade delar av intervjuguiden utvecklades utifrån ramverket Business Model Canvas (se Avsnitt
4.2.2). Vid de enskilda intervjuerna behandlades utvalda delar av intervjuguiden baserat på respondentens ansvarsområde. Exempelvis behandlades
utgångspunkten gällande Econovas erbjudande endast i intervjun med Econovas kommunikatör. Samtliga utgångspunkter behandlades någon gång
under intervjustudien.
Tabell 1. Utgångspunkter för kartläggning av Econovas nuvarande faciliteringsansats.
Intervjuguide














Delar av organisationen och tillhörande produkter som ligger inom den anställdes
ansvarsområde.
Econovas erbjudande till sina kunder.
Econovas huvudsakliga kunder.
Interaktion med Econovas huvudsakliga kunder.
Huvudsakliga aktiviteter som sker inom den anställdes ansvarsområde (produktionssteg, transporter och övrigt).
Ingående och utgående energi- och materialflöden inom den anställdes ansvarsområde.
Kompetensområden inom den anställdes ansvarsområde.
Econovas eventuella produktskydd.
Huvudsakliga nyckelpartners (internt och externt) inom den anställdes ansvarsområde.
Interaktion med nyckelpartners.
Genererade intäkter inom den anställdes ansvarsområde.
Största kostnadsposter inom den anställdes ansvarsområde.
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Bilaga 2 - Intervjuguider för undersökning av
förutsättningar för den rekommenderade
faciliteringsansatsen
I Tabell 1 presenteras intervjuguiderna som användes som utgångspunkt vid
intervjuerna med regionala aktörer och verksamhetsutövare inom ramen för
undersökningen av förutsättningar för implementering av den rekommenderade faciliteringsansatsen. Inledningsvis ombads respondenterna definiera
begreppen regional utveckling respektive resurseffektivisering och samverkan. Den andra och tredje delen av intervjuguiderna har utvecklats utifrån
ramverket NABC (Needs Approach Benefits Competition) (se Avsnitt
4.2.3). De tre första punkterna i den andra delen av intervjuguiderna har
utvecklats utifrån den del av ramverket som behandlar konkurrens, den fjärde punkten har utvecklats utifrån den del av ramverket som behandlar nyttor
medan de sista delarna i den andra delen av intervjuguiderna har utvecklats
utifrån den del av ramverket som behandlar behov. Den tredje delen av intervjuguiderna har utvecklats utifrån den del av ramverket som behandlar
lösning.
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Tabell 1. Utgångspunkter för undersökning av förutsättningar för den rekommenderade faciliteringsansatsen
Intervjuguide för intervjuer med regionala aktörer

Del 1: Inledning


Definition av regional utveckling och samverkan.

Del 2: Nuvarande arbete







Den regionala aktörens nuvarande arbete med regional utveckling.
Den regionala aktörens nuvarande arbete med samverkan.
Befintliga stöd för regional utveckling och samverkan.
Den regionala aktörens målsättningar för arbetet med regional utveckling och
samverkan.
Den regionala aktörens problem och utmaningar i arbetet med regional utveckling
och samverkan.
Potentiella möjligheter för regionen genom den regionala aktörens arbete med regional utveckling och samverkan.

Del 3: Intresse för erbjudandena


Samtal kring erbjudandena regional utvecklingsplan (se Avsnitt 7.1.3), regionalt
utvecklingsmöte (se Avsnitt 7.1.4) och regional koordineringsorganisation (se
Avsnitt 7.1.5) utifrån den regionala aktörens behov, målsättningar och nuvarande
arbete.
Intervjuguide för intervjuer med verksamhetsutövare

Del 1: Inledning


Definition av resurseffektivisering och samverkan.

Del 2: Nuvarande arbete







Verksamhetsutövarens nuvarande arbete med resurseffektivisering.
Verksamhetsutövarens nuvarande arbete med samverkan.
Befintliga stöd för resurseffektivisering och samverkan.
Verksamhetsutövarens målsättningar för arbetet med resurseffektivisering och
samverkan.
Verksamhetsutövarens problem och utmaningar i arbetet med resurseffektivisering och samverkan.
Potentiella möjligheter för verksamhetsutövaren genom arbete med resurseffektivisering och samverkan.

Del 3: Intresse för erbjudandena


Samtal kring erbjudandena verksamhetsspecifika helhetslösningar (se Avsnitt
7.1.4), regionalt utvecklingsmöte (se Avsnitt 7.1.5) och regional koordineringsorganisation (se Avsnitt 7.1.6) utifrån verksamhetsutövarens behov, målsättningar
och nuvarande arbete.
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Bilaga 3 – Identifierade facilitatorer i Europa
I Tabell 1 presenteras resultatet från kartläggningen av företag som identifierats som facilitatorer av industriell symbios i Europa. Under kolumnen
”Företagsbeskrivning” presenteras respektive facilitators nationalitet och
hemsideadress. Under kolumnen ”Typ av facilitator” klassificeras facilitatorerna där KF = Kunskapsföretag, NK = Nätverkskoordinator, PK = Parkkoordinator, ÅF = Återvinningsföretag, IF = Infrastrukturföretag och PI = Processindustriföretag. Ett företag kan tillhöra flera kategorier.
Tabell 1. Identifierade facilitatorer i Europa.
Typ av facilitator
Företagsbeskrivning
KF

NK

PK

ÅF

IF

PI

X

3 DRIVERS
Nationalitet: Portugal.
Hemsida: http://www.3drivers.pt
AB Agri
Nationalitet: England
Hemsida: http://www.abagri.com

X

Asnæsværkets fiskodling
Nationalitet: Danmark
Hemsida: -

X

Aldérane
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.alderane.fr

X

Auxilia
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.auxilia-conseil.com

X

X

BASF
Nationalitet: Tyskland
Hemsida: http://www.plasticsportal.net &
http://www.factbook.basf.com
Befesa ScanDust
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.scandust.se

X

Combineering
Nationalitet: Danmark
Hemsida: http://www.combineering.dk

X

X

COWI Denmark
Land: Danmark
Hemsida: http://www.cowi.dk

X

Deltalinqs
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.deltalinqs.nl
Driven By Values
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.drivenbyvalues.nl

X

Ecologie Industrielle Conseil
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.ecologie-industrielle.com

X
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Typ av facilitator
Företagsbeskrivning
KF

NK

PK

ÅF

IF

PI

X

ECOPAL (Economie & Ecologie Partenaires
Dans L’Action Locale)
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.ecopal.org

X

EKOKEM
Nationalitet: Finland
Hemsida: http://www.ekokem.fi
Envireco Consulting
Nationalitet: Grekland
Hemsida: http://envireco-consulting.com

X

Except Integrated Sustainability
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.except.nl

X

X

Fischer Guss GmbH
Nationalitet: Tyskland
Hemsida: http://www.fischer-guss.de
X

FISCH (Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry)
Nationalitet: Belgien
Hemsida: http://www.smartsymbiose.be

X

Göteborg Energi
Nationalitet: Sverige
Hemsida: https://www.goteborgenergi.se
X

Heros Sluiskil B.V.
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.heros.nl
X

IKFA (Public Foundation for the Development
of the Industry)
Nationalitet: Ungern
Hemsida: http://ifka.hu

X

Industry Park of Sweden (IPOS)
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.industrypark.se
X

Inddigo
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.inddigo.com

X

iNex
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://inex.oliv.fr
Infracor GmbH
Nationalitet: Tyskland
Hemsida: http://www.infracor.de

X

International Synergies Ltd
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://www.internationalsynergies.com

X

IUWA GmbH
Nationalitet: Tyskland
Hemsida: http://www.iuwa.de

X
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X

X

Typ av facilitator
Företagsbeskrivning
KF

NK

PK

ÅF

IF

PI

X

Kalundborg Symbiosis Institute
Nationalitet: Danmark
Hemsida: http://www.symbiosis.dk
X

KanEnergi Sweden AB
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.kanenergi.se
Lafarge
Nationalitet: Internationell
Hemsida: http://www.lafarge.com

X

Linde Industrial Gases Netherlands
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.linde-gas.nl

X

Link2Energy
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://link2energy.co.uk

X

MetaSus
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.metasus.nl

X

Mydiane
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.mydiane.fr

X

Natural Catalyst Solutions Ltd
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://www.naturalcatalyst.com

X

X

X

NSR
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.nsr.se

X

X

OCAP
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.ocap.nl
X

OSIRIS G.I.E.
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.osiris-gie.com
X

Paul Innes Consulting
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://paul-innes.com
Port of Ghent
Nationalitet: Belgien
Hemsida: http://www.portofghent.be

X

Port of Moerdijk
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.havenvanmoerdijk.nl

X

Port of Rotterdam
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.portofrotterdam.com

X

X

Ragnsells
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.ragnsells.se

119

Typ av facilitator
Företagsbeskrivning
KF

NK

PK

ÅF

IF

PI

X

Ricardo-AEA
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://www.ricardo-aea.com

X

SAKAB
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.sakab.se
X

SKM (Sinclair Knight Merz) Enviros
Nationalitet: Storbritannien
Hemsida: http://www.enviros.com
SOFIES (Solutions for industrial ecosystems)
Nationalitet: Frankrike
Hemsida: http://www.sofiesonline.com

X

Stena Recycling
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://stenarecycling.se

X

X

Stora Enso
Nationalitet: Finland
Hemsida: http://www.storaenso.com

X

Svensk biogas i Linköping AB
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.svenskbiogas.se

X

X

Tebodin
Nationalitet: Belgien
Hemsida: http://www.tebodin.com

X

Tekniska verken i Linköping AB
Nationalitet: Sverige
Hemsida: http://www.tekniskaverken.se
X

URS Corporation
Nationalitet: Internationell
Hemsida: http://www.urs.com

X

Visser & Smit Hanab
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.vshanab.nl
X

WSP Group
Nationalitet: Internationell
Hemsida: http://www.wspgroup.com

X

Zeeland Seaports
Nationalitet: Nederländerna
Hemsida: http://www.zeelandseaports.nl

120

Bilaga 4 – Identifierade
verksamhetsutövare i regionen Bergslagen
I Tabell 1 presenteras identifierade verksamhetsutövare i regionen Bergslagen. För respektive verksamhetsutövare redovisas anläggningar inklusive
verksamhetsbeskrivning och geografisk placering.
Tabell 1. Identifierade verksamhetsutövare i regionen Bergslagen.
Skogsindustri

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

BillerudKorsnäs Skog &
Industri AB Frövi.

Lindesberg.

BillerudKorsnäs Rockhammar AB.

Tillverkning av vätske- och förpackningskartong (BillerudKorsnäs Skog & Industri
AB u.å.).
Tillverkning av pappersmassa (BillerudKorsnäs Rockhammar AB u.å.).

Metall- och verkstadsindustri

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

Atlas Copco Rock Drills
AB.
Bergslagens förnickling AB.

Tillverkning av bergborrmaskiner (Atlas
Copco Rock Drills AB 2013).
Ytbehandling av gods (Bergslagens Förnickling AB 2013).
Tillverkning av emballagemaskiner för
wellpappindustrin (EMBA Machinery AB
2013).
Tillverkning av delar till automatiska glasformningsmaskiner (Emhart Glass Sweden
AB 2013).
Produktion av gjutgods till vindkraftverk
(Vestacastings Guldsmedshyttan AB 2013).
Tillverkning av gjutet och bearbetat gods av
koppar (Johnson Metall AB 2013).
Tillverkning av delar till tunga motorfordon
(Meritor HVS AB 2013).
Tillverkning av stålprodukter (Hundermark
2013).
Tillverkning av verktyg och maskiner (Ratsit
u.å.b).
Tillverkning av ventilfjädertråd för förbränningsmotorer (Suzuki Garphyttan AB 2013).
Ytbehandling av detaljer till verkstadsindustrin (Swedecote AB 2013).
Tillverkning av skärande verktyg för metallbearbetning (Wedevåg Tools AB 2013).

Örebro.

Gruvindustri

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

Lovisagruvan AB.

Underjordsgruvbrytning av malm (Lovisagruvan AB u.å.).

Lindesberg.

EMBA Machinery AB.

Emhart Glass Sweden AB.

Global Castings Guldsmedshyttan AB.
Johnson Metall AB.
Meritor HVS AB Lindesbergsfabriken.
Ovako Sweden AB.
Sandvik Nora AB.
Suzuki Garphyttan AB.
Swedecote AB.
Wedevåg Tools AB.

121

Lindesberg.

Nora.
Örebro.

Örebro.

Lindesberg.
Örebro.
Lindesberg.
Hällefors.
Nora.
Örebro.
Hällefors.
Lindesberg.

Övrig industri

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

AB Strängbetong.

Örebro.

Tage Rejmes i Örebro Bil
AB.
Trelleborg Industrial Products Sweden AB Örebro.

Tillverkning av betongelement (AB
Strängbetong 2013).
Tillverkning av fibertyg (Ahlstrom Ställdalen AB u.å.).
Reparation av järnvägsfordon (EuroMaint
Rail AB 2013).
Brytning av skiffer och framställning av
skifferprodukter (Icopal AB 2013a).
Tillverkning av öl, cider, alkoläsk och läsk
(Kopparbergs Bryggeri AB 2013).
Tillverkning av korv- och hamburgerbröd
(Lantmännen Unibake Sweden AB 2013).
Forskning och utveckling inom metallindustrin (Minpro AB u.å.).
Tillverkning av tryckt och otryckt barriärbelagt papper (Mondi Örebro AB 2013).
Tillverkning av explosiva varor (Nammo
Liab AB u.å.).
Tvätt av lastbilar, bussar och personbilar
(Nobina Sverige AB 2013).
Tillverkning av tändmedel och sprängämnen (Orica Sweden AB 2013).
Tillverkning av torkade frukt-, bär- och
dessertprodukter, kylda desserter och legopackning av torra bageriprodukter (Procordia Food AB 2013).
Tillverkning av plastförpackningar (Ratsit
u.å.a).
Reparation av motorfordon (Tage Rejmes i
Örebro Bil AB 2013).
Tillverkning av gummidetaljer (Trelleborg
Industrial Products Sweden AB 2013).

Avloppsreningsverk

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

BKT Bångbro avloppsreningsverk.
BKT Fjällbo avloppsreningsverk.
BKT Frövi avloppsreningsverk.
BKT Lindesbergs avloppsreningsverk.
BKT Nora avloppsreningsverk.
Örebro kommun
Garphyttans avloppsreningsverk.
Örebro kommun
Glanshammars avloppsreningsverk.

Rening av avloppsvatten (BKT 2013a).

Ljusnarsberg.

Rening av avloppsvatten (BKT 2013b).

Hällefors.

Rening av avloppsvatten (BKT 2013c).

Lindesberg.

Rening av avloppsvatten (BKT 2013d).

Lindesberg.

Rening av avloppsvatten (BKT 2013e).

Nora.

Rening av avloppsvatten (Örebro kommun
2013c).

Örebro.

Rening av avloppsvatten (Örebro kommun
2013f).

Örebro.

Ahlstrom Ställdalen AB.
EuroMaint Rail AB.
Icopal AB Skifferverket
Grythyttan.
Kopparbergs bryggeri AB.
Lantmännen Unibake Sweden AB.
Minpro AB.
Mondi Örebro AB.
Nammo LIAB AB.
Nobina Sverige AB.
Orica Sweden AB.
Orkla Foods Sverige AB
(f.d. Procordia Food AB).

Por-Pac AB.
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Ljusnarsberg.
Örebro.
Hällefors.
Ljusnarsberg.
Örebro.
Lindesberg.
Örebro.
Lindesberg.
Örebro.
Nora.
Örebro.

Lindesberg.
Örebro.
Örebro.

Avloppsreningsverk

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

Örebro kommun
Odensbackens avloppsreningsverk.
Örebro kommun
Skebäcks avloppsreningsverk.

Rening av avloppsvatten (Örebro kommun 2013d).

Örebro.

Rening av avloppsvatten (Örebro kommun 2013e).

Örebro.

Avfallsanläggningar

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

BKT Gyltbo avfallsanläggning.
BKT Skärets avfallsanläggning.
BKT Södra Måle avfallsanläggning.
E.ON Värme Sverige AB
Hulinge askdeponi.

Hantering av avfall (BKT 2013f).

Hällefors.

Hantering av avfall (BKT 2013g).

Ljusnarsberg.

Hantering av avfall (BKT 2013h).

Lindesberg.

Deponering av aska från förbränning av
fastbränsle (E.ON Värme Sverige AB
2013b).
Deponering av skiffermjöl (Icopal AB
2013b).
Hantering av avfall (IL Recycling Partner AB 2013).
Hantering av avfall (Lindesbergs Återvinning AB 2013).
Hantering av avfall (Ragn-Sells AB
2013a; Ragn-Sells AB 2013b).
Hantering av avfall (Stena Recycling AB
2013a).
Hantering av avfall (Stena Recycling AB
2013b).
Deponering och hantering av avfall
(Örebro kommun 2013b).

Örebro.

Förbränningsanläggningar

Verksamhetsbeskrivning

Kommun

E.ON Värme Sverige AB
Hetvattencentralen.
E.ON Värme Sverige AB
Panncentral Nora.
E.ON Värme Sverige AB
Åbyverket.
Hällefors Värme AB.

Produktion av fjärrvärme (E.ON Värme
Sverige AB 2013a).
Produktion av fjärrvärme (E.ON Värme
Sverige AB 2013c).
Produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla (E.ON Värme Sverige AB 2013d).
Produktion och distribution av fjärrvärme (Hällefors Värme AB 2013).
Produktion av fjärrvärme (Linde Energi
AB 2013).

Örebro.

(fortsättning)

Icopal AB Torrvarpen.
IL Recycling Service AB
Törsjö.
Lindesbergs Återvinning AB.
Ragn-Sells AB Attersta.
Stena Recycling AB
Örebro – Attersta.
Stena Recycling AB
Örebro – Virkeshandlaren.
Örebro kommun Atleverket.

Linde Energi AB
Hetvattencentralen Gnistan.
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Hällefors.
Örebro.
Lindesberg.
Örebro.
Örebro.
Örebro.
Örebro.

Nora.
Örebro.
Hällefors.
Lindesberg.
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Bilaga 5 – Identifierade forum för
regional utveckling och resurseffektivisering
i regionen Bergslagen
I Tabell 1 presenteras identifierade socioekonomiska förutsättningar i regionen Bergslagen i form av identifierade forum för regional utveckling och
resurseffektivisering. För respektive forum redovisas uppdrag, typ av forum
och inblandade aktörer.
Tabell 1. Identifierade forum för regional utveckling och resurseffektivisering i regionen Bergslagen.
Organisation

Uppdrag

Typ av forum

Inblandade aktörer

Bergskraft Bergslagen Ekonomisk Förening.

Tillhandahåller
resurser inom
bergsbruk och
bergsbruksrelaterat
miljöarbete (BKBEF
2009).
Ansvarar för den
tekniska verksamheten i kommunerna
(BKT 2012).

Förening.

 Bergskraft
Bergslagen
Ekonomisk Förening.

Kommunalförbund.

Bergslagens
Miljö- och Byggförvaltning.

Utför kommunala
myndighetsuppdrag
(BMB u.å.a).

Kommunalförbund.

Business Region
Örebro.

Är en samarbetsplattform för tillväxt- och näringslivsfrågor (BRO
u.å.).

Samarbetsprojekt.

 Hällefors kommun.
 Lindesbergs
kommun.
 Ljusnarsbergs
kommun.
 Nora kommun.
 Hällefors kommun.
 Lindesbergs
kommun.
 Ljusnarsbergs
kommun.
 Nora kommun.
 Askersunds kommun.
 Hallsbergs kommun.
 Hällefors kommun.
 Karlskoga kommun.
 Laxå kommun.
 Lekeberg kommun.
 Lindesbergs
kommun.
 Ljusnarsbergs
kommun.
 Nora kommun.
 Örebro kommun.

Bergslagens
Kommunalteknik.
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Organisation

Uppdrag

Typ av forum

Inblandade aktörer

Handelskammaren
Mälardalen.

Tillhandahåller
resurser för att främja näringslivet i
regionen (Handelskammaren Mälardalen u.å.a).
Arrangerar frukostmöten för företag i
kommunen (Israelsson 2014).
Arrangerar företagsfrukostar (Nora
kommun 2013).
Samordnar det regionala utvecklingsarbetet (Regionförbundet Örebro
2013).

Förening.

 Handelskammaren
Mälardalen.

Kommunalt
nätverk.

 Lindesbergs
kommun.

Kommunalt
nätverk.

 Nora kommun.

Kommunalt
samverkansorgan.

Är en mötesplats för
företag som är intresserade av energioch klimatfrågor
(Handelskammaren
Mälardalen u.å.b).

Samarbetsprojekt.

 Askersunds kommun.
 Degerfors kommun.
 Hallsbergs kommun.
 Hällefors kommun.
 Karlskoga kommun.
 Kumla kommun.
 Laxå kommun.
 Lekeberg kommun.
 Lindesbergs
kommun.
 Ljusnarsbergs
Kommun.
 Nora kommun.
 Örebro kommun.
 Örebro läns landsting.
 Handelskammaren
Mälardalen.
 Länsstyrelsen i
Örebro län.
 Regionförbundet
Örebro.
 Örebro kommun.

Lindesbergs kommun.

Nora kommun.

Regionförbundet
Örebro.

Örebro klimatarena.
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Bilaga 6 – Identifierade målsättningar för
regional utveckling och resurseffektivisering
i regionen Bergslagen
I Tabell 1 presenteras identifierade socioekonomiska förutsättningar i regionen Bergslagen i form av identifierade målsättningar för regional utveckling
och resurseffektivisering. I tabellen redovisas identifierade dokument, exempel på målsättningar som relaterar till regional utveckling och resurseffektivisering i det aktuella dokumentet samt ansvariga aktörer.
Tabell 1. Identifierade målsättningar för regional utveckling och resurseffektivisering i regionen Bergslagen.
Typ av dokument

Exempel på målsättningar

Ansvariga aktörer

Regionalt
energi- och
klimatprogram.

 ”År 2050 är Örebro ett län utan nettoutsläpp till
atmosfären” (Regionförbundet Örebro & Länsstyrelsen Örebro län 2012: 9).
 ”Energiomställningen bidrar till att näringslivet
utvecklas på ett hållbart sätt …” (Regionförbundet Örebro & Länsstyrelsen Örebro län
2012: 9).
 Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god
kvalitet, myllrande våtmarker, levande skogar,
ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och
ett rikt växt- och djurliv (Länsstyrelsen Örebro
län 2013).
 ”I regionen växer företag och nya idéer i ett
aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet,
offentlig och ideell sektor” (Regionförbundet
Örebro u.å.: 7).
 Hänsyn till ekonomisk, social och ekologisk
hållbar utveckling vid prioritering av satsningar
(Regionförbundet Örebro u.å.)
 Örebro kommun ska vara ”… oberoende av
fossil energi …” (Örebro kommun 2012a).
 Utsläppen av växthusgaser ska inte äventyra
jordens klimat (Örebro kommun 2010).
 ”År 2050 baseras energitillförseln i Örebro
kommun som geografiskt område på förnybara
energikällor. Energianvändningen är effektiv i
samhällets alla delar och användningen av fossila bränslen är minimal” (Örebro kommun
2010: 10).

 Länsstyrelsen
Örebro län.
 Regionförbundet
Örebro.

Regionala
miljömål.

Regional
utvecklingsstrategi.

Kommunal
Biogasstrategi.
Kommunal
klimatplan.
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 Länsstyrelsen
Örebro län.
 Skogsstyrelsen
i Örebro län.

 Regionförbundet
Örebro.

 Örebro
kommun.
 Örebro
kommun.

Typ av dokument

Exempel på målsättningar

Ansvariga aktörer

Kommunalt
miljöprogram.

 Örebro kommun ”… strävar efter att skapa ett
hållbart samhälle ur ekologiskt, socialt och
ekonomiskt perspektiv” (Örebro kommun
2013a: 4)
 Örebro kommun ska vara en förebild för andra
aktörer (Örebro kommun 2013a).
 ”Kommunen ska arbeta för ett differentierat
näringsliv med traditioner och förnyelsekraft
samt underlätta för nya och befintliga företag,
främja nya idéer och uppfinningar.” (Lindesbergs kommun 2012: 8).
 ”Lindesbergs kommun ska genom nydanande
insatser, byggda på tradition och erfarenhet,
vara det naturliga valet för näringsliv och boende …” (Lindesbergs kommun 2013: 4).
 Lindesbergs kommun ska ”skapa goda förutsättningar och vara en ’brobyggare’ för samarbete och utveckling för kommuninvånare, företag, föreningar samt besöksnäring” (Lindesbergs kommun 2013: 5).
 ”Lindesbergs kommun är ett föredöme i planering och förverkligande av det hållbara samhället” (Lindesbergs kommun 2013: 10)
 ”Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för bästa
möjliga betingelser för befintliga företag och
nyetableringar” (Ljusnarsbergs kommun 2007:
5).
 Nora kommun ”… har en socialt, kulturellt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling”
(Kommunledningskansli 2013).
 Nora kommun ”… är en kommun med ett näringsliv och en arbetsmarknad som utvecklas”
(Kommunledningskansli 2013).
 Örebro ska vara ”Skandinaviens mest attraktiva
medelstora stad” (Örebro kommun 2012b).
 ”Örebro kommun ska verka för både tillväxt
och minskad klimatpåverkan” (Örebro kommun
2012b: 5).

 Örebro
kommun.

Kommunalt
utvecklingsprogram för
näringsliv och
utveckling.
Kommunal
utvecklingsstrategi.

Kommunal
vision.

Kommunal
vision.

Kommunal
strategi.
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 Lindesbergs
kommun.

 Lindesbergs
kommun.

 Ljusnarsbergs
kommun.

 Nora kommun.

 Örebro
kommun.

Bilaga 7 – Kvantifierade energi- och
materialflöden samt lager i regionen Bergslagen
I Tabell 1 presenteras resultatet från energi- och materialflödeskartläggningen för de identifierade verksamhetsutövarnas anläggningar (se Bilaga 4) i
regionen Bergslagen. I tabellen redovisas anläggningsnamn, inflöden, produkter, restprodukter och lager för respektive verksamhetsutövares anläggning. Vidare redovisas eventuell redovisad avsändare eller mottagare samt
ursprung eller avsättning för respektive flöde.
Tabell 1. Identifierade energi- och materialflöden samt lager i regionen Bergslagen.
Anläggning

Inflöden

Produkt

AB Strängbetong

14 801 m3 vatten
(kommunalt vatten)
1 536 MWh el
1 120 MWh fjärrvärme
1 786 ton armeringsjärn
117 ton betongtillsatsmedel
10 258 ton cement
9 m3 formolja
656 ton kalk
35 980 ton krossat
berg
6 965 ton naturgrus

57 724 ton betongelement

Ahlström
Ställdalen AB

5 530 m3 vatten
(kommunalt)
1 494 121 m3 vatten
(från älv)
43 106 MWh el
3 326 ton gasol
3,4 m3 olja
9 945 ton naturfiber
1 827 ton rayon
1475 ton syntetfiber
2 630 ton bindemedel
1,2 ton biocider
327 ton fällningskemikalier
260, 4 ton natriumhydroxid
400 kg skumdämpnings-medel
2,9 ton svavelsyra

13 115 ton fibertyg
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Restprodukt
244,3 ton blandsopor (Stena Recycling AB)
41,5 ton brännbart
avfall (förbränning
Stena Recycling
AB)
8,2 ton cellplast
(återanvändning/
återvinning Stena
Recycling AB)
3,26 ton kartong
(återanvändning/
återvinning Stena
Recycling AB)
2,25 ton kontorspapper (återanvändning/ återvinning Stena Recycling AB)
3,1 ton mjukplast
(återanvändning/
återvinning Stena
Recycling AB)
178,8 ton skrot
(järn) (återanvändning/ återvinning
Stena Recycling
AB)
510,2 ton trä (återanvändning/ återvinning Stena
Recycling AB)
1 327 681 m3
avloppsvatten (renat
till recipient)
568 ton fiberslam
(förbränning externt)
650 ton torrt processavfall (förbränning externt)

Lager

Anläggning

Inflöden
3

Produkt

Atlas Copco Rock
Drills AB

32 911 m vatten
11 110,3 MWh el
1 113,6 MWh fjärrkyla (E.ON)
7 084,7 MWh fjärrvärme (Åbyverket)
2,03 ton gasol
16 kg acetylen
2,85 ton ammoniak
563 kg argonblandningar
8,323 m3 avfettningsmedel/rengöringsmedel
382,6 m3 dieselolja
3 178 l färg
38 500 l glykol
196,6 m3 hydraulolja
228 kg hydrogen
107,8 ton härdningsgaser
9,14 m3 härdningsolja
1,18 ton koldioxid
385,9 l loctite produkter
1,91 ton oxygen
1 011 l rengöringsspray
2,32 m3 rostskyddsmedel
7,8 ton skärvätska
(koncentrerad)
13,5 ton smörjfett
221,3 m3 smörjolja
1 120 l spolarvätska

-

Bergslagens
Förnickling AB

1,5 m3 diesel
504 041 kWh el
3 m3 eldningsolja
2,3 ton zinkanoder

-

Restprodukt
114 kg aluminium
(återvinning Stena
Recycling AB)
113,4 ton borrkax
(Atleverket)
139,3 ton brännbart
avfall (Stena Recycling AB)
24,4 ton deponiavfall (Atleverket)
4,0 ton hushållsavfall inkl. kompost
(Atleverket)
19,2 ton kontorspapper (återvinning
829,6 ton skrot
(blandat) (återvinning Stena Recycling AB)
9,6 ton skrot
(brons) (återvinning
Stena Recycling
AB)
3,6 ton skrot (elektronik) (återvinning
Stena Recycling
AB)
17,9 ton skrot
(kabel) (återvinning
Stena Recycling
AB)
Stena Recycling
AB)
4,8 ton plast (återvinning Stena
Recycling AB)
467,9 ton trä (återvinning Stena
Recycling AB)
60,9 ton wellpapp
(återvinning Stena
Recycling AB)
2 315 m3 renat
processavloppsvatten
1,6 ton brännbart
avfall (SR Örebro)
1,9 ton smide (SR
Örebro)
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Lager

Anläggning
BillerudKorsnäs
Skog & Industri
AB Frövi

Inflöden
9 kg köldmedium

1 150 000 m3 vatten
(enskild vattentäkt)
37 078 m3 vatten
(kommunalt)
95 172 MWh el
(inköpt och producerad)
65 821 MWh biobränsle
2 077 MWh eldningsolja (EO1)
204 000 m3f barrflis
16,6 kg köldmedium
991 567 m3 avloppsBKT
vatten
Bångbro
avloppsreningsverk 1 556,406 MWh el
14,9 m3 eldningsolja
72,33 ton TS slam
(från andra reningsverk)
3 081 m3 slam (från
enskilda avloppsanläggningar)
71 ton fällningskemikalier
4,4 ton polymer
1 413 540 m3 avBKT
loppsvatten
Fjällbo
avloppsreningsverk 989 MWh el
713 m3 slam (från
andra avloppsreningsverk)
ca 3000 m3 slam
(från enskilda avlopp)
900 l desinfektionskemikalier
61 m3 fällningskemikalier
0,6 ton skumdämpare
2 ton slambehandlingskemikalier
BillerudKorsnäs
Rockhammar AB

Produkt
408 057 ton kartong
268 559 ton sulfatmassa
111 348 ton sulfatmassa (blekt)

81 825 ton CTMPmassa

Restprodukt

Lager

5 979 aska (botten- 18 140 m3 inmätt
aska/barkpannesand deponering
) (konstruktionsmaterial på egen
deponi)
8 854 ton aska
(flygaska) (vitaliseringsmedel till
skogsmark och
konstruktionsmaterial på egen deponi)
198 ton ej branschspecifikt avfall
8 825 ton grönlutslam
267 ton kalk
7 142 ton mesa
(jordbrukskalk via
entreprenör och
bränd kalk via
Gävle)
12 976 ton tallolja
431 ton övrigt
(exempelvis våta
smetar)
1403 ton aska
10 522 ton blandslam
75 ton ej branschspecifikt avfall

-

ca 30 000 m3 gas
(facklad mängd)
ca 105 000 m3 gas
(uppvärmning)
2,3 m3 rens (förbränning)
262,86 ton TS slam
(täckning av deponi)

-

-

20 m3 rens
202 ton TS slam
(täckning av deponi)

-
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Anläggning

Inflöden

BKT
Frövi
avloppsreningsverk

3

465 267 m avloppsvatten
184 MWh el
44 m3 slam (från
andra avloppsreningsverk)
44,09 ton fällningskemikalier

-

BKT
Gyltbo
avfallsanläggning

30 m3 vatten (kommunalt)
5 m3 diesel
63 MWh el
361 ton brännbart
avfall (från ÅVC)
19 ton gummidäck
(från ÅVC)
231 ton skrot (från
ÅVC)
330 ton trä (från
ÅVC)
57 ton wellpapp
(från ÅVC)

BKT
Lindesbergs
avloppsreningsverk

2 680 331 m3 avloppsvatten
1 031 MWh el
4798 m3 slam (från
enskilda avlopp)
268 ton fällningskemikalier
1250 kg polymerer
1 293 894 m3 avloppsvatten
662 MWh el
3,6 ton TS slam
(från andra avloppsreningsverk)
4,22 ton TS slam
(från andra verksamheter)
154 ton fällningskemikalier
2,7 ton polymer
0,121 ton skumdämpning

361 ton brännbart
avfall (från ÅVC)
(energiutvinning
Karlskoga Energi och
Miljö)
1437 ton hushållsavfall (brännbart)
108 ton hushållsavfall
(kompost)
19 ton gummidäck
(Svensk Däckåtervinning)
700 m3 trädgårdskompost (täckning
deponi Skärets avfallsanläggning)
231 ton skrot (Kopparbergs Skrot &
Metall AB)
330 ton trä (energiutvinning Degerfors
Skogstjänst)
57 ton wellpapp
(SITA/IL)
35 m3 rens (förbränning)
1,5 m3 sand (deponi)
351 ton TS slam
(täckning deponi)

BKT
Nora
avloppsreningsverk

Produkt

Restprodukt
3

8,73 m rens (förbränning)
4,40 m3 sand (förbränning)
39,86 ton TS slam
(till andra reningsverk)
7,44 ton TS slam
(till slamlagun)
-

Lager
-

-

-

18 131 m3 gas
(facklad mängd)
77 995 m3 gas
(uppvärmning)
10,4 m3 rens (förbränning)
15 m3 sand (deponi)
169,3 ton TS slam
(täckning deponi)

-
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Anläggning

Inflöden
3

Produkt

Restprodukt
3

BKT
Skärets
avfallsanläggning

50 m vatten
4 m3 diesel
24 MWh el
3 m3 olja

650 ton brännbart
avfall (från ÅVC)
(energiutvinning
Borlänge Energi AB)
15 ton gummidäck
(återvinning Svensk
Däckåtervinning)
110 ton kompost
(från hushåll) (kompostering Atleverket
Örebro)
260 ton konstruktionsmaterial (tegel,
betong)
135 ton skrot (Kopparbergs Skrot &
Metall AB)
165 ton trä (energiutvinning Degerfors
Skogstjänst)
50 ton wellpapp
(NLF)

BKT
Södra Måles
avfallsdeponi

490 m3 kommunalt
vatten
7 m3 diesel
70 MWh el
790 ton brännbart
avfall (från ÅVC)
30 ton gummidäck
5080 ton hushållsavfall
1590 ton kompost
från hushåll
295 ton skrot
670 ton trä
70 ton wellpapp

790 ton brännbart
avfall (från ÅVC)
(energiutvinning
Karlskoga värmeverk)
5080 ton hushållsavfall (förbränning
Karlskoga värmeverk)
30 ton gummidäck
(återvinning Svensk
Däckåtervinning)
1590 ton kompost
från hushåll (biologisk behandling
Atleverket)
295 ton skrot (återvinning Kopparbergs
Skrot & Metall AB)
670 ton trä (energiutvinning Degerfors
Skogstjänst)
70 ton wellpapp
(återvinning Örebro
Pappersbruk)
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Lager

25 777 m lakvatten 45 ton bioaskor
(till Bångbro av(material för slutloppsreningsverk)
täckning)
ca 162 000 ton
deponerat avfall
(historiskt) (hushållsavfall, byggoch rivningsavfall,
industriavfall, avloppsslam och
schaktmassor)
30 ton jord blandat
med flis (material
för sluttäckning)
260 ton konstruktionsmaterial (material för sluttäckning)
250 ton schaktmassor (material för
sluttäckning)
2 100 ton slam
(avvattnat från
avloppsverk) (material för sluttäckning)
700 ton trädgårdskompost (material
för sluttäckning)
100 ton fiberslam
(material för sluttäckning)
100 ton förorenade
massor (lätt förorenade) (material för
sluttäckning)
2 730 ton slam
(material för sluttäckning från kommunala avloppsreningsverk)
770 ton park- och
trädgårdsavfall
(material för sluttäckning)

Anläggning

Inflöden

Produkt

EMBA Machinery
AB

1 336 MWh el
7,8 kg acetyein
11,1 m3 argon
4 863 l färg
14,3 kg korrosionsskydd
1 844 l kylvätska
(koncentrerad)
170 l LMX
38,8 m3 mision
10,8 m3 odorox
1 340 l olja
3,3 m3 skärvätskor
och processoljor

-

Emhart Glass
Sweden AB

42 037 m3 vatten
5 201 MWh el
1 794 MWh fjärrvärme
250 l organiska
lösningsmedel
27 m3 processoljor
och skärvätskor
444 MWh el (egen
förbrukning)
5 408 MWh eldningsolja
298 MWh värme
(egen förbrukning)
22 m3 diesel
8 429 ton aska
(flygaska) (från
Åbyverket)
0,6 ton aska (blandning botten- och
flygaska) (från
Garphyttan)
862 ton aska (blandning botten- och
flygaska) (från
Hasselfors)
13,8 ton aska
(blandning bottenoch flygaska) (från
Nora)
3 352 ton aska
(bottenaska) (från
Åbyverket)
90 015 MWh rundved

-

E.ON Värme Sverige AB - Hetvattencentralen

E.ON Värme Sverige AB - Hulinge
askdeponi

Restprodukt

Lager

17 960 kg brännbart avfall (Stena Metall)
2 140 kg deponiavfall (Stena Metall)
5 292 kg kontorspapper (Stena
Metall)
740 kg pallemballage (Stena Metall)
65 879 kg skrot
(järn) (Stena Metall)
4 140 kg skrot
(metall) (Stena
Metall)
6 500 kg slipstoft
och slipmull (Stena
Metall)
32 340 kg trä (Stena
Metall)
8 900 kg wellpapp
(Stena Metall)
-

4 368 MWh fjärrvärme (HÖK-nätet)

-

11 173 ton aska
ca 378 m3 vatten
(material för slut(från damm)
täckning av andra
deponier)
90 015 MWh rundved
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-

-

Anläggning
E.ON Värme Sverige AB - Panncentral Nora

E.ON Värme Sverige AB - Åbyverket

Inflöden
3

1 469 m vatten
1 565 MWh bioolja
99 MWh el (värmepumpar)
1 433 MWh eldningsolja (EO1)
910 MWh hjälpkraft
1 581 MWh pellets
33 873 MWh träbiprodukter
75 l doseringskemikalie pannvatten
150 l hydraulolja
1 045 kg natriumhydroxid
122 863 m3 vatten
(råvatten)
87,3 GWh el (egen
användning)
29 736 MWh el
(tillfört bränsle)
919 MWh eldningsolja (EO1)
325 794 MWh
eldningsolja (EO5)
4 531 MWh kol
75 302 MWh kreosotflis
143 666 MWh torv
649 482 MWh träflis
53 938 MWh spillvärme
5,7 GWh värme
(egen användning)
28 GWh ånga (egen
användning)
450,4 ton ammoniak
(pH-justering och
kväveoxidreduktion)
2 018 ton kalk
(svavelreduktion)
98 ton natriumhydroxid (rening och
pH-höjning)
40 ton natriumklorid
(vattenrening)
11 m3 oljeadditiv
2 989 ton sand
(sandbädd)
3,2 ton smörjfett
8 709 l smörjoljor

Produkt

Restprodukt

Lager

38 672 MWh fjärrvärme

96 ton aska (träaska) (deponering
eller sluttäckning
Hulinge)
1,6 ton blandat
avfall (NoraLindefrakt Yxö)

-

256 GWh el
15,24 GWh fjärrkyla
1 235 GWh fjärrvärme (HÖK-nätet)

3 352 ton aska
(bottenaska) (Hulinge askdeponi)
8 429 ton aska
(flygaska) (Hulinge
askdeponi)
0,99 ton elektronik
(återvinning IL
Recycling)
0,025 ton glas
(återvinning IL
Recycling)
5,22 ton papper
(återvinning IL
Recycling)
0,98 ton plast (IL
Recycling)
35,25 ton restavfall
(Örebro kommun)
23,4 ton trä (återvinning IL Recycling)

-
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Anläggning

Inflöden
3

EuroMaint Rail AB 2 689 m vatten
25,5 m3 diesel
Örebro
6 609 MWh el
16,3 ton gas/gasol
6 025 MWh fjärrvärme

Produkt
-

Global Castings
Guldsmedshyttan
AB

-

12 008,48 ton levererat gods

Hällefors Värme
AB

2 154 m3 vatten
(värde från år 2011)
3,28 GWh eldningsolja (värde från år
2011)
46,1 GWh trädbränsle (värde från år
2011)
14,0 m3 diesel
634,5 MWh el
75,6 m3 eldningsolja
1 895 kg sprängmedel
195 l övriga oljeprodukter

53,9 GWh fjärrvärme
(värde från år 2011)

Icopal AB Skifferverket Grythyttan

Icopal AB Torrvarpen
IL Recycling Service AB Törsjö

Kopparbergs
bryggeri AB

3

119,81 m diesel
943 902 kWh el
7 787 ton verksamhetsavfall
9 070 MWh el
1 154 246 l eldningsolja (E01
miljöklass 3)

Restprodukt
89 130 kg brännbart
avfall (SR Örebro)
3 740 kg deponiavfall (Örebro Kommun)
3 760 kg glas (SR
Örebro)
21 800 kg papper
och wellpapp (SR
Örebro)
1 782 332 kg skrot
(blandat) (SR
Örebro)
394 kg slipdamm
med färgrester (SR
Örebro FA)
1 547 kg stötdämpare (SR Atle)
2 029 kg stötdämpare (SR Örebro
FA)
74 610 kg trä
(flisbart) (SR
Örebro)
39,83 ton brännbart
avfall (NLF)
33,26 ton deponi
(NLF)
3 ton mjukplast
(NLF)
6,8 ton papper/wellpapp (NLF)
1 189,93 ton skrot
(IL Recycling)
471,62 ton stoft
(Vafab miljö AB
Västerås)
21,88 ton trä (NLF)
267 ton aska (deponitäckning Södra
Måles avfallsanläggning)

Lager
-

11 668,10 ton gjuterisand (deponering)

-

35 ton byggnadssten
595 ton grovberg
935 ton kross 0-40
mm samt skifferfiller
(bärlager och dekorationskross)
7 991 ton skifferflingor
65 ton trädgårdssten
-

2 445 ton kross 0230 199 ton berg
40 mm samt skiffer- kvar enligt tillstånd
filler (deponi)
2,2 ton osorterat
avfall (NLF)

63 345 ton papper
2 007 ton plast
1 748 ton metall

-

2 445 ton finskiffer
(deponering)
-

1 658 ton etanol
(cider)

-

-
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-

Anläggning

Inflöden
3

Produkt

Johnson Metall AB

75 423 m vatten
11,93 GWh el
6,199 GWh fjärrvärme
313,06 ton gasol
87,236 ton aluminium
102,529 ton bly
2,572 ton fosfor
42,369 ton järn
1 667,449 ton koppar
13,952 ton mangan
39,299 ton nickel
86,675 ton tenn
79,169 ton zink
400 l avfettningsmedel
78 446 kg bindemedel
5 756 kg blackmedel
25 kg lim
10 490 l mineralolja
7000 l skärvätskor
15 500 kg smältpreparat

2 003,9 ton gods av
kopparlegeringar

Lantmännen
Unibake Sweden
AB

25 120 m3 vatten
21 125 MWh el
4 212 MWh eldningsolja
528,5 ton jäst

23 758 ton korv- och
hamburgerbröd
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Restprodukt
4,42 ton betong/tegel (Atleverket)
1,33 ton blandpapper (diverse pappersbruk)
29,2 ton brännbart
avfall (Händelöverket E.ON)
1 734,77 ton gjutsand (fenolfri)
(Atleverket)
0,45 ton kabel
(Kuusakoski)
2,46 ton mjukplast
(Swerec)
74,44 ton skrot
(blandat) (Kuusakoski)
5,975 ton slam (från
avloppsbehandling
SAKAB)
1,52 ton sorterbart
avfall (SITA)
52,48 ton trä
(Degerfors skogstjänst)
3,33 ton wellpapp
(diverse pappersbruk)
216,7 ton brännbart avfall (Ragn-Sells
& IL Recycling)
681 m3 djurfoder
(sedimenterat från
processvatten till
Götarsvik)
320 kg elektronikskrot (Ragn-Sells)
24 ton fettavskiljare
(Närke Frakt)
660 kg glas (IL
Recycling)
8,7 ton hylsor (IL
Recycling)
8,93 ton oljeavskiljarslam (Närke
Frakt)
2,8 ton pappersåtervinning (IL Recycling)
8,7 ton plast (RagnSells)
35,48 ton skrot
(blandat) (IL Recycling & Stena
Metall)
128,3 ton wellpapp
(IL Recycling)

Lager

Anläggning

Inflöden

Produkt

Linde Energi AB
Hetvattencentralen
Gnistan

6,7 GWh bioenergi
(från Korsnäs)
5,4 GWh olja
99,6 GWh spillvärme (från Korsnäs)
200 l amersit
125 kg broxosalt
15 l krafttvätt
2 kg moose fett
5 kg safesorb
8 l smörjolja

86 406 MWh fjärrvärme (Lindesberg,
Vedevåg och Frövi)

Lindesbergs
Återvinning AB

2 700 ton brännbart
avfall
152 ton deponiavfall
101 ton metall
2 830 ton osorterat
avfall
1 158 ton trä
1 326 ton well &
papper
-

1 158 ton bränsleflis
av skogsprodukter
1 262 ton konstruktionsmaterial
7129 ton krossat och
brännbart material
894 ton övriga utlevererade fraktioner

Lovisagruvan AB
Meritor HVS AB
Lindesbergsfabriken

ca 110 000 ton
inkommande komponenter
21,8 kg köldmedium
(HFC R124a)

Minpro AB

3 159 m3 vatten
(process)
585 m3 vatten (övrig
verksamhet)
938 523 kWh el
8,4 m3 olja (roterugn)
56,2 m3 olja (uppvärmning)

39 003 ton malm
(Boliden)
-

212 ton bearbetat
farligt avfall
100 ton bearbetat icke
farligt avfall
414 ton produktion
193 ton övriga uppdrag, ej avfall
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Restprodukt

Lager

5,36 ton brännbart
avfall (NLF)
1,09 ton kontorspapper och tidskrifter (NLF)
1,44 ton osorterat
avfall för sortering
(NLF)
23,44 ton skrot
(blandat) (Kopparbergs Skrot)
4,32 ton träavfall
(NLF)
1,91 ton wellpapp
och kartong (NLF)
-

-

33 569 ton gråberg

-

2 250 ton uppmätt
lager

19,22 ton blästersand (Sakab AB)
51,26 ton färgfilter
(förbränning E.ON
Värme Sverige AB)
21,44 ton färgfilter
(SR Örebro FA)
422 ton skrot
(blandat) (SR
Örebro FA)
916,7 ton skrot
(blandat) (SR
Örebro FA)
ca 5 ton slipmull
(återvinning SR
Örebro)
6 101 ton spån
(metall) (SR Örebro
FA)
0,82 ton sand och
kolfilter (SR Örebro
FA)
40,14 ton polyetylenfilm (transparent) (SR Örebro
SR Eskilstuna)
-

Anläggning
Mondi Örebro AB

Nammo LIAB AB

Nobina Sverige AB

Inflöden

Produkt

Restprodukt
3

Lager

10 914 MWh el
(Skellefteå kraft)
1 418 MWh fjärrvärme
53 515 ton baspapper inklusive väv
och plastfilm
7 412 ton polymerer
87 ton flexotryckfärg
(vattenbaserad)
362 ton kalciumkarbonat
32 ton rostskyddkemikalie
2 745 m3 vatten
2 779 MWh el
2 623 MWh fjärrvärme

343 ton barriärbelagt
papper (otryckt)
108 ton barriärbelagt
papper (tryckt)

295 m tvättvatten
(renat)
7,6 ton metall
5 687 ton produktionsspill papper
och plast
60,9 ton trä
95,4 ton övrigt
avfall

88 ton pyrotekniska
satser

8 013,6 m3 vatten
1 050 237 l biodiesel/RME
2 890 818 Nm3
biogas
603 MWh el
5,6 MWh värme
915 l avfettningsmedel
11 850 l glykol
6 204 l motorolja
825 l schampo
6000 l spolarvätska
3000 l urea
155 l vax
385 l övrig produkt
för avfettning/rengöring

-

2 503 m3 avloppsvatten (kommunalt
avlopp)
ca 144 m3 lakvatten
(från brännplatsen)
(till recipient)
1,6 m3 processvatten (kommunalt
avlopp)
15,5 m3 städvatten
(behandlat) (kommunalt avlopp)
18,08 ton brännbart
avfall (värmeverk)
0,6 ton explosivt
ämneskontaminerat
avfall (förbränning
internt)
1,7 ton kasserade
pyrotekniska satser
(förbränning internt)
9,96 ton krut och
sprängämnen
(förbränning internt)
9,4 ton osorterat
avfall (soptipp/sortering)
3,5 ton plast (värmeverk)
3,34 ton returpapper
(återvinning)
18,16 ton wellpapp/returkartong
(återvinning)
200 kg blandpapper (Sita)
15 920 kg brännbart
avfall (Sita)
128 kg glas (färgat)
(Sita)
133 kg glas (ofärgat) (Sita)
79 kg hårdplast
(Sita)
2 810 kg kartong/well/papper
(Sita)
5 200 kg skrot
(blandat) (Sita)
7 460 kg sorterbart
avfall (Sita)
2 580 kg trä (Sita)
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-

Anläggning

Inflöden
3

Produkt

Restprodukt
3

Orica Sweden AB

30 700 m kylvatten
18 760 m3 vatten
12 875 MWh el
879 m3 eldningsolja
5,0 kg köldmedium

415 ton emugatorblandning
29 000 000 st fördröjningselement
528 ton gasningsmedel
35 000 000 st initieringselement
26 136 ton matris
265 020 000 m nonelslang
33 000 000 st sprängkapslar
7 659 ton sprängämne
22 000 000 st tändpärlor

Orkla Foods Sverige AB

-

10 013 ton produkter
(flytande)
4 376 ton produkter
(torkade)

Ovako AB i
Hällefors

15 411 m3 vatten
(kommunalt)
2 628 000 m3 vatten
(från älv)
1 m3 bensin
16 m3 diesel
66 741 MWh el
33 MWh eldningsolja
13 503 MWh fjärrvärme
59 327 MWh gasol
4 756 ton gasol
1 639 278 m3 kvävgas
62 m3 metanol
148 103 m3 syrgas
102 901 ton ämnen
för valsning (Ovako
Hofors AB)
62 m3 metanol
800 kg natriumnitrit
27,9 ton skärvätskekoncentrat
2 ton zinkfosfat

73 999 ton stång, tråd
och förkomponenter
100 086 ton valsade
produkter (Ovako
Hofors AB)
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30 700 m varmvat- ten (+30° C)
144,2 ton brännbart
avfall (NLF)
1,7 ton industriavfall till deponi
(Stena)
7,4 ton kontorspapper/tidskrifter
(NLF)
44,7 ton osorterat
avfall (NLF)
7,7 ton skrot (blandat) (Stena)
44,3 ton skrot (järn)
(Stena)
25,4 ton skrot
(metall) (Stena)
39,3 ton träavfall
(NLF)
35,1 ton wellpapp/kartong (NLF)
757,3 ton biogas
(Tekniska Verken
Linköping)
179,3 ton brännbart
avfall (Sita)
9,5 m3 fettavskiljare
158 ton metall
(Sita)
77,2 ton papper/well (Sita)
19,2 ton plast (Sita)
6 ton oljeavskiljare
(Atleverken)
ca 2,5 ton organiskt
avfall (köksavfall)
(Örebro kommun)
2 571 MWh restvärme (sålt externt)
755 ton slipstoft,
filterstoft och
osorterat avfall (ej
återvinning)
23 612 ton återvunnet avfall

Lager

Anläggning

Inflöden

Produkt

Por-Pac AB

2 841 MWh el
1 209 m3 eldningsolja
2 469 kg bromerade
flamskyddsmedel

0,485 ton EPE
264 ton EPP
580 ton EPS
0,95 ton EPS (återvunnen)

Ragn-Sells AB
Attersta

568 m3 vatten
311 528 kWh energi
3 079 ton blandat
avfall
3 642 ton brännbart
avfall
592 ton deponiavfall
155 ton glas
85 ton gips
1 239 ton metallavfall
2 144 ton papper
284 ton plast
319 ton trä
600 l färg
50 l glykol
200 l hydraulolja
400 l olja
800 l spolarvätska
-

3 642 ton brännbart
avfall
1 385 ton brännbart
avfall (från sortering)
592 ton deponiavfall
1 036 ton deponiavfall (från sortering)
85 ton gips
155 ton glas
1 239 ton metallavfall
2 144 ton papper
284 ton plast
319 ton trä
658 ton återvunnet
avfall (från sortering)

-

Ragn-Sells AB
Attersta (FA)
Sandvik Nora AB

Restprodukt

Lager

9,94 ton avloppsslam
1,16 ton branschspecifikt avfall
(återvinning)
1,48 ton papper
(återvinning)
43,17 ton träpall
12,31 ton wellpapp
(återvinning)
200 kg pappersförpackningar
106 kg plastförpackningar
990 kg kontorspapper
5 kg metallförpackningar

-

-

-

-

-

13 830 kg brännbart avfall
2 642 kg kontorspapper (SR Örebro)
903 kg skrot (aluminium) (SR
Örebro)
31 420 kg skrot
(blandat) (SR
Örebro)
386 kg skrot (mässing) (SR Örebro)
6 081 kg skrot
(plåt)
17 080 skrot (smide) (SR Örebro)
84 480 kg skrot
(stål) (SR Örebro)
21 720 kg trä
(flisbart SR Örebro)
10 700 kg trä
(sekunda Örebro
kommun)
1 455 kg utsorterat
avfall till deponi
(SR Örebro)
5 500 kg utsorterat
avfall till deponi
(Örebro kommun)
6 440 kg wellpapp
(SR Örebro)
11,2 kg övrigt
hushållsavfall (SR
Vård)
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212 ton borrkax
(deponerad mängd
avfall)
280 ton tegel (deponerad mängd avfall)

Anläggning

Inflöden

Produkt

Stena Recycling AB 53 796 l drivmedel
203 220 kWh el
Örebro - Attersta

171,893 ton brännbart
industriavfall/deponiavfall
(förbränning/deponering
Örebro Kommun)
64,86 ton skrot
(materialåtervinning
SR Hallstahammar)
127,765 ton skrot
(blandat) (vidarebefordran SR Örebro)
3
Stena Recycling AB 56 513 m drivmedel 1 742 ton trä (energi91 662 kWh el
återvinning KarlskoÖrebro - Virkes84 892 kWh fjärrga kraftvärmeverk)
handlaren
värme
30 ton deponiavfall
675 kg gasol
(deponering, Atlever3,9 kg acytylen
ken)
1 102 ton brännbart
avfall (förbränning
SAKAB)
74 ton däck (återvinning Stena Recycling,
Uddevalla)
81 ton glas (återvinning Swedglass)
18 650 ton skrot (järn
och metall) (återvinning stål- och metallsmältverk)
21 825 ton ventilfjäSuzuki Garphyttan 4,2 m3 bensin
24,9 m3 diesel
dertråd
AB
48 806 MWh el
113 m3 eldningsolja
275 ton gasol
2,8 ton xylen

Swedecote AB
Tage Rejmes i
Örebro Bil AB

480 m3 vatten
3

2 315 m vatten
3 200 l avfettningsmedel
7 475 l tvättmedel

1 452 ton ytbehandlat
gods
-
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Restprodukt

Lager

-

-

-

-

74,5 ton brännbart
restavfall
58,5 ton osorterat
industriavfall
1 593 ton skrot
(Ovako Steel
Hofors)
431,09 ton skrot
(blandat) (Stena
Hallstahammar)
32,7 ton spillvirke
(IL Recycling)
-

-

-

-

-

Anläggning

Inflöden
3

Trelleborg Industrial Products
Sweden AB Örebro

2 163 m vatten
3 226 MWh el
757 MWh fjärrvärme
207 ton ovulkade
gummiblandningar
4,8 ton lösningsmedel

Wedevåg Tools AB

924 529 kWh el
1 195,14 MWh
fjärrvärme (från
Linde Energi AB)

Örebro kommun
Atleverket

251 l bensin
89 141 l diesel
1 560 MWh el
1 784 l etanol
32 343 ton brännbart
avfall
142,19 ton dispensavfall
8 386 ton grovavfall
1 767 ton jordar
(förorenade)
9 760 ton matavfall
9 812 ton metallavfall
913 ton slam (från
dagvattenbrunnar)
5 661 ton slam (från
oljeavskiljare)
8 354 ton slam (rötat
avloppsslam) (REVAQmånadslagring)
1 227 ton trädgårdsavfall
501 567 m3 avloppsvatten
184,7 MWh el
ca 5 l avfettningsmedel
15,9 ton fällningskemikalier
ca 20 l smörjolja

Örebro kommun
Garphyttans avloppsverk

Produkt

Restprodukt

-

18 540 kg brännbart
avfall (utsorterat)
(Sakab AB)
68 410 kg brännbart
avfall (utsorterat)
(SR Örebro)
16 ton deponiavfall
61 kg glasflaskor
med rester (SR
Atle)
6 800 kg osorterat
industriavfall (SR
Örebro)
1 020 kg osorterat
industriavfall
(Örebro kommun)
11 350 kg papper
och wellpapp (SR
Örebro)
24 686 kg skrot
(blandat) (SR
Örebro)
9,5 ton trä (flisbart)
(SR Örebro)
26,5 ton stål
9,94 ton behandlat
trä
11,22 ton industriavfall
53 338 kg skrot
(blandat)
1 850 kg skrot
(metall)
8 354 ton avlopps41 016 m3 lakvatten
slam (rötat) (RE(Skebäcks avloppsVAQ-månadslagring) reningsverk)
32 343 ton brännbart 7 130 MWh depoavfall
nigas (till Universi7 352 ton jordproduk- tetssjukhuset)
ter (från kompostering av organiskt
avfall)
9 812 ton metallavfall

7 m3 gallerrens
35,7 ton TS slam

-
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Lager
-

-

2 275 ton blandade
och ej differentierade material (deponering)
24 589 ton förorenade jord- och muddermassor (deponering)
604 ton hushållsavfall och liknande
avfall (deponering)
113 ton mineralavfall (deponering)
2 913 ton sorteringsrestser (deponering)

-

Anläggning
Örebro kommun
Glanshammars
reningsverk

Örebro kommun
Odensbackens
avloppsverk

Örebro kommun
Skebäcks
avloppsreningsverk

Inflöden

Produkt

3

101 877 m avlopps- vatten
135 MWh el
ca 5 l avfettningsmedel
7,5 ton fällningskemikalier
ca 50 l hydraulolja
(biologisk)
0,02 ton polymer
ca 5 l smörjolja
560 064 m3 avlopps- vatten
369 MWh el
15 MWh eldningsolja
ca 15 l avfettningsmedel
26,6 ton fällningskemikalier
41 ton kalciumnitrat
0,5 ton polymerer
ca 50 l smörjolja
590 MWh deponigas (från Atleverket)
7 344 MWh el
5 MWh eldningsolja
(EO1)
17 009 348 m3
avloppsvatten
823 m3 bryggerirester
3 578 m3 fett (från
fettavskiljare)
780 m3 glycerol
41 016 m3 lakvatten
(från Atleverket)
5500 m3 processvatten (från Närkes
Slakteri AB)
1196 m3 produkter
från Procordia
68 m3 slam (från
trekammarbrunnar)
4 343 m3 slam (från
andra reningsverk)
1564 m3 tvättvatten
(från Kopparbergs
bryggeri)
150 kg avfettningsmedel
906 ton fällningskemikalier
50 kg hydraulolja
400 kg hydraulolja
(biologisk)
950 kg lagerfett
53,4 ton polymer
(slambehandling)
400 kg skumdämpningsmedel
250 kg smörjolja
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Restprodukt

Lager

4,5 ton gallerrens
18,5 ton TS slam
(till Skebäcks
avloppsreningsverk)

-

ca 10 m3 gallerrens
70,8 ton TS slam
(till Skebäcks
avloppsreningsverk)

-

121 MWh gas
(fackling)
1 383 MWh gas
(förbränning i
pannor rötgas)
15 720 MWh gas
(till fordonstillverkning)
14 MWh gas (till
USÖ)
216 ton gallerrens
(förbränning Tekniska verken i
Linköping)
30 ton sand (deponering Atleverket)
2 678 ton TS slam
(deponitäckning
Atleverket)
914 ton TS slam
(deponitäckning
Karlskogs deponi)
438 ton TS slam
(gödning av energiskog)
4 906 ton TS slam
(tillfört lager Atleverket)
3 177 ton TS slam
(tillfört gårdslager)

-

Bilaga 8 – Kostnad för tillämpning av
den rekommenderade faciliteringsansatsen
I Tabell 1 presenteras en sammanställning av uppskattad kostnad för tilllämpning av delar av den rekommenderade faciliteringsansatsen i form av
arbetsinsats. Tabellen redovisar typ av informationskälla, beroende av extern part vid informationsinsamling samt antal timmar per aktivitet. Summan för den totala arbetsinsatsen är större än summan av arbetsinsatsen per
enhet eftersom vissa aktiviteter är gemensamma för samtliga enheter. För
den andra och tredje aktiviteten utgörs en enhet av en kommun och för den
fjärde aktiviteten utgörs en enhet av en verksamhetsutövare. Bedömningen
visar att tillämpningen av de behandlade delarna motsvarar en uppskattad
arbetsinsats på mindre än 40 timmar. På grund av beroende av extern part i
vissa delar kan dock utförandet dra ut över en längre tidsperiod. Bedömningen innefattar inte eventuell grafisk presentation av det insamlade materialet.
Tabell 1. Kostnad för genomförandet av de listade nyckelaktiviteterna.

Aktivitet

Beroende av
extern part

Informationskälla

Ja
 Lokalkännedom.
 Econovas marknadskartläggning.
 Internet.
 Samråd med Econova.
 Förteckning av anmälningsoch tillståndspliktiga verksamheter.
 Internet.
 Internet.

Val av region.

Identifiering av
verksamhetsutövare.

Kartläggning av
socioekonomiska
förutsättningar.
Kartläggning av energioch materialflöden.
Summa

 Miljörapporter.
 Årsrapporter.

Nej

Per enhet

Totalt

X

-

<7h

<1h

<4h

<2h

<8h

10 – 20 min

9 h 20 min –
18 h 40 min
< 40 h

X

X

X

-

-
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Antal timmar

-

-

