SEMINARIUM 3 DEC 2014
Seminarium om innovation och resurseffektivitet –
fokus cirkulära affärsmodeller
Seminariet fokuserar denna gång på hur företag kan tjäna på innovation och samverkan för att öka
resurseffektiviteten. Fokus ligger på övergången mot cirkulära affärsmodeller. Vi diskuterar ökad
livslängd på produkter, omarbetning och reparerbarhet av produkter, men även varför mer inte
händer i värdekedjan. Vad saknas för att få till ytterligare innovation?
Vi presenterar även goda exempel på innovationsprojekt inom resurseffektivitet samt nämner kort
om utlysningar och aktuella projekt kring resurseffektivitet.
Datum: 3 december 2014
Tid: Kl. 9.30–13.00. Kaffe serveras från kl. 9.00
Plats: Miljödepartementet, Tegelbacken, Stockholm
För mer information och anmälan mejla namn och kontaktuppgifter till: cerise@ivl.se
Senast 28 november vill vi ha din anmälan

PROGRAM
09.00 – 9.30 Kaffe
09.30

Välkommen, Maria Ohlman, Miljödepartementet och Uwe Fortkamp Cerise/IVL

09:45

Inledande ord, Statssekreterare Yvonne Ruwaida, Miljödepartementet
Inledning

10:00

Perspektiv på innovation och resurseffektivitet
Åsa Minoz, ModigMinoz facilitator för dagen och innovationspolicyexpert
Perspektivet på innovation och innovationspolitik har förändrats. I det digitaliserade
globala kunskapssamhället har fokus på att skapa ökade värden genom tjänster och
affärsmodeller ökat. Samhällsutmaningar som drivkraft för innovation är högt på den
politiska agendan. Åsa Minoz ger en övergripande bakgrund till dagens tema.

10.15

Innovation för resurseffektivitet och lönsamhet i praktiken
Johan Börje, marknadschef Ragn-Sells
Ragn-Sells har valt att gå före i att driva utvecklingen mot cirkulär ekonomi och sin syn
på resursförbrukning, både för sin egen verksamhet och hur de kan stödja sina kunder i
deras omställning mot cirkulära modeller.

10.35

Innovation genom omställning till cirkulära affärsmodeller
Tobias Jansson, CircularEconomy.se
Tobias driver circulareconomy.se och håller föreläsningar och workshops kring
omställning mot cirkulär ekonomi. Tobias ger en överblick av utvecklingen på området i
Sverige och internationellt med konkreta exempel på hur företag ställer om mot mer
cirkulära affärsmodeller. Han avslutar med en introduktion till workshop.
Introduktion till workshop

11.00

Arbetspass i mindre grupper (4-6 personer)
Arbetspasset faciliteras av Åsa Minoz och Tobias Jansson

Uppgift 1

Hur kan en linjär affärsmodell omvandlas till en cirkulär affärsmodell med större
resurseffektivitet
(Med utgångspunkt från konkreta cases som väljs som exempel)
- hur kan lösningen / tjänsten se ut
- vad behövs för att åstadkomma detta (regelverk, samarbeten, teknik mm)

Uppgift 2

Identifiera konkreta utmaningar / områden / med potential att ta sig an och
samarbeta kring för att ställa om mot mer cirkulära affärsmodeller?

12.45

Avslutande reflektion i grupp och i plenum - Hur får vi det att hända?
Hur kan nya sätt att tänka och göra, nya värderingar, nya affärsmodeller ge ökad
resurseffektivitet, positiv utveckling av miljön OCH lönsamhet – Åsa Minoz

13.00

Mingellunch

