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Bygga kapacitet för omställning till 

cirkulär ekonomi i Trøndelag, 

Jämtland, & Härjedalen

SMICEPROJEKTET- mål



CIRKULÄR EKONOMI?

Illustration: Naturskyddsföreningens faktablad cirkulär ekonomi



VARFÖR? 

Den globala förbrukningen av naturresurser har tredubblats på 40 år. 

Från 27 miljarder ton till 85 miljarder ton.

Mindre än 9% återvinns.

https://www.circularity-gap.world/

https://www.circularity-gap.world/


VARFÖR? 

90%
av förlusten av biologisk 
mångfald och vattenbrist 

kan åtgärdas genom minskad 
utvinning och bearbetning av 

naturresurser 

50%
av utsläppen av växthusgaser 
kopplas till produktion som 
kan åtgärdas genom cirkulär 

resursanvändning

https://globalbusinesscoalition.org/global-governance-news/unep-irp-global-r
esources-outlook-2019-natural-resources-for-the-future-we-want/



VARFÖR? 

v

+700 000 
arbetstillfällen 

i EU 2030
0,5% 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201
STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits

Adderar

till BNP



DEFINITION CIRKULÄR EKONOMI

till BNP

● Cirkulär ekonomi är inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att uppnå hållbarhet

● Cirkulär ekonomi handlar om att hushålla med de resurser vi har och minska 

användningen av jungfrulig råvara

● Cirkulär ekonomi berör allt som handlar om någon form av konsumtion

● Cirkulär ekonomi innebär en omställning av hela samhället och kommer att kräva 

att vi alla agerar på nya sätt

 



AKTIVITETER 

SMICE förberedde för cirkulär ekonomi (CE) genom att:

● Fånga upp, koordinera och skala upp engagemang

● Ta fram metoder och verktyg för utveckling (SMF & organisationer)

● Kartlägga resurser & behov för omställning till CE

● Bygga policy: skapa riktning för cirkulär ekonomi 

● Samordna, bygga nätverk & omvärldsbevaka 



AKTIVITETER & RESULTAT

https://youtu.be/g48KPkxe2dk

https://youtu.be/g48KPkxe2dk
https://youtu.be/g48KPkxe2dk


METOD - ELLER ATT DRIVA INNOVATIONSPROJEKT

SMICE förberedde för cirkulär ekonomi (CE) genom att:

● Fånga upp, koordinera och skala upp engagemang

● Ta fram metoder och verktyg för utveckling (SME & organisationer)

● Kartlägga resurser & behov för omställning till CE

● Bygga policy: skapa riktning för cirkulär ekonomi 

● Samordna, bygga nätverk & omvärldsbevaka 

Att arbeta utan karta mot ett föränderligt mål



METOD - ELLER ATT DRIVA INNOVATIONSPROJEKT

Fånga upp & 
stödja intressen 

och teman 

Testa aktiviteter 
som driver på 

utveckling

Utgå från befintliga 
aktörer och 

nätverk

Bidra med 
riktning & 
överblick

Koppla ihop 
nivåer och 

aktörer 

Agil och lyhörd 
process för 
att lära och 

utveckla löpande   



AKTIVITETER & RESULTAT



AKTIVITETER & RESULTAT

Röd kant 
= fortfarande igång 2022



KOKBOK FÖR FÖRÄNDRINGSLEDARE

Metoder och erfarenheter från SMICE
Intresseanmälan för tryckt bok här >> https://bit.ly/smicekokbok
boken som pdf >> https://www.smice.nu/

https://bit.ly/smicekokbok
https://www.smice.nu/


Tack för mig!
maja.blomqvist@regionjh.se

063-14 65 48

mailto:maja.blomqvist@regionjh.se

