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Små och medelstora företag i Sydsverige erbjuds nu en möjlighet att få 
grundläggande kunskap om hur cirkulär ekonomi kan stärka deras konkurrenskraft. 
Kunskap som de sedan konkret kan använda och applicera på sina respektive 
verksamheter för att snabbare kunna möta en ökad efterfrågan på cirkulära 
produkter och tjänster genom ökad resurseffektivitet.  

Nu är rätt tid för företagen att ställa om. Både på nationell och EU-nivå finns strategier för 
cirkulär ekonomi, där offentlig upphandling blir ett viktigt verktyg. Därför kommer 
marknaden och kravställningar att öka. ”De företag som ställer om i tid kommer att ha en 
klar marknadsfördel” säger Camilla Sjögren, regionansvarig för CirEko i Blekinge och 
också projekledare för Cirkulära affärssteg i Blekinge. 

Företag har möjlighet att delta i projektet Cirkulära affärssteg under hela 2021 och 2022. 
Minst 40 företag får möjligheten att genom olika kunskapshöjande projektaktiviteter bli 
mogna för en cirkulär affärsomställning och har efter sitt deltagande börjat formulerat en 
målsättning för att realisera den. 

Projektdeltagarna kommer fördelat på ett antal tillfällen att få grundläggande kompetens 
om och insikt i affärspotentialen i en cirkulär ekonomin. De kommer också att få 
erfarenhetsutbyte med redan cirkulära organisationer i form av studiebesök och sedan 
praktiskt omsätta sin nyvunna kunskap med hjälp av det cirkulära affärsspelet Circula och 
en cirkulär affärsmodell (Cirkulär Business Model Canvas – CBMC).  

Tanken med projektet är att ”värma upp” företagen. ”De ska bli inspirerade och få insikt 
om cirkulär affärsmodellering så att de sedan ska vilja aktivt vidareutveckla sin 
verksamhet vidare till exemepel med hjälp av en affärsrådgivare”, avslutar Camilla 
Sjögren. ”I projektet jobbar vi därför också nära de lokala företagsrådgivarna” fortsätter 
hon.  

Målgruppen är små- och medelstora organisationer (under 250 anställda) och det kommer 
att finnas olika tidsintervaller för affärsstegen att välja mellan. De första kör igång efter 
sommaren. Redan nästa vecka håller projektet ett digitalt möte och presenterar upplägget 
för dem som är intresserade. https://cireko.se/event/informationsmote-ca-steg-syd-2-juni/ 
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Länk till projektets hemsida:   
Sydsverige: https://cireko.se/projekt/cirkulara-affarssteg-sydsverige/  

Projektet Cirkulära affärssteg är ett samverkansprojekt mellan näringslivsorganisationen CirEko och 

föreningen Hållbar Utveckling Skåne och finansieras 50% av Tillväxtverket stöd ur den Europeiska regional 
utvecklingsfonden.   

CirEko är en non-profit näringslivs- och medlemsorganisation som engagerar för en växande lönsam 

cirkulär marknad. I bred samverkan tar vi vara på affärs- och samhällsmöjligheterna med cirkulär ekonomi. 
Tillsammans skapar vi blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser.  

Hållbar Utveckling Skåne är en icke vinstdrivande förening vars drivkraft är att bidra till lösningar på 

dagens och framtidens utmaningar. Vi är en brygga mellan alla samhällsaktörer, från offentlig sektor och 
föreningar till näringsliv och akademi, och vi driver projektverksamhet byggd på våra medlemmars 
engagemang. Genom att kraftsamla alla samhällsaktörer så skapar vi nya möjligheter att stärka Skånes 
sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet!   
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CirEko®-konceptet: 
Kunskap, Inspiration, Utveckling och Positionering  
inom den cirkulära ekonomin genom plattformarna 

Cirkulära Affärer®, Cirkulära Sverige®, CirEko Akademi® 
och organiserade Affärs- och kunskapsnätverk 

regionalt, nationellt och internationellt. 
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