
Om workshopen 

Har du hört talas om Cirkulär Ekonomi? Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värde-
fulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp. Det bygger på ett lösningsfokuserat sätt att se 
på resurser och öppnar därmed upp för utveckling av nya och innovativa affärsmodeller. Med cirkulär ekonomi kan 
företagen se lönsamheten och använda det som en drivkraft, det är fullt möjligt att både bibehålla produkt- 
innovation samt kapa tillverkningskostnader om man från början skapar produkter för att de ska fungera enligt en 
cirkulär affärsmodell.

De trender vi ser som just nu driver på en förändring av svensk industri är internationalisering, digitalisering och 
hållbarhet. Med fokus på det senare startar Cradlenet tillsammans med Syntell arbetsgruppen Cirkulär Industri. Vi 
bjuder in industriföretag att vara med och tillsammans arbeta fram hur företag med komplexa industriella  
produkter kan ställa om sin utveckling, produktion och produktsupport för att stötta cirkulära affärsmodeller. Idén 
att en produkt skall ha så lång livslängd som möjligt och återcirkuleras har funnits länge men har aldrig riktigt slagit 
rot inom industrin, även om intresset nu är större än någonsin.

Agenda

     Kort presentation Cradlenet och Syntell.
     Cirkulär Ekonomi; hot, möjlighet eller tillfälligt fenomen?
     Varför behövs en arbetsgrupp för Cirkulär Industri?
     Köparens syn;  Anders Modig presenterar Rättvik kommuns focus på cirkulära resurshushållning.
     Säljarens syn; Thomas Hörnfeldt presenterar SSABs arbete för cirkulära produkter.
     Mål och fokusområden för arbetsgruppen.
     Sammanfattande diskussion om vägen framåt.
     Mingel och cirkulär pub.

Talare

 

Workshop: Cirkulär Ekonomi – hållbar 
lönsamhet för svensk industri!
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Anmälan sker på:
http://www.syntell.se/event/cirkular-industri/

Kan verksamheter som tillämpar cirkulära modeller stärka sin ekonomiska
utveckling samtidigt som de skapar nytta för samhället?
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