
Vad är industriell och social symbios?

Sotenäs Symbioscentrum
Industriell & Social Symbios



• Smögen är den mest kända orten

• 9 200 invånare, 14 000 deltidsboende, 55 000 ”sommargäster”

• Nordens ledande region inom marin livsmedelsindustri
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Sveriges grundlag
”Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god  
miljö för nuvarande och kommande generationer”

Regeringsformen, 1 kap. Statsskickets grunder, 2 §



ETT SYMBIOSNÄTVERK SOM BYGGER
PÅ SAMVERKAN ÄVEN MED

NÄRINGSLIV – UNIVERSITET & HÖGSKOLOR –

INSTITUTIONER – LOKALA MYNDIGHETER –

GRANNKOMMUNER – REGIONEN – M.M.

SOTENÄS SYMBIOSCENTRUM

SYMBIOSCENTRUM
SYMBIOSUTVECKLING & NÄTVERK  

FYSISK PLATS FÖR SAMARBETEN

FACILITATOR & KNOW-HOW

UTBILDNING & KOMPETENSFÖRSÖRJNING



Lokala utmaningar ställde krav på nytänk!
Lokal utmaning kopplad till marina livsmedelsföretag

Orkla Lerøy Marenor
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Miljönyttan
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Minskade:

• Primära resursbehov
• Användning av fossila resurser
• Utsläpp av olika slag



Socioekonomisk nytta

Nytta Om 5 år (2017-2022)

Bibehållna- eller skapande arbetstillfällen 100 st

Antal nya företag 25 st

Ökad ekonomisk omsättning 400 MSEK/år

Forskning- och utvecklingsmedel 50 MSEK/år

Minskad kostnad för avfallstransporter 164 MSEK/år

Antal besökare till symbiosnätverket 2000 pers/år

• Mer optimerade tjänste-/servicefunktioner
• Skapar hållbara och gröna arbetstillfällen
• Stärker den lokala och regionala ekonomin
• Ökar den lokala kunskapsnivån
• Lockar till sig investeringar

 det blev väldigt mycket bättre än vad vi trodde  …





Samarbetspartners cirkulära service-
& samhållningsfunktioner:

Siemens  

Vattenfall  

Code it

Det tillkommer fler…

BIOMAR
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MARINA ÅTERVINNINGSCENTRALEN
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P R O B L E M M Ö J L I G H E T



Social Symbios
för det är människor som får saker att hända!

- Nätverka och träffas, informellt och formellt

- Kompetensförsörjning och utbildning

- Kunskapsutbyte och outsourcing av expertis

- Gröna hållbara arbetstillfällen

- Arbetsmarknadsenheten

- Med mera…
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Samverkan genom industriell och social
symbios för effektiv resurshantering



19

Varför behövs samverkan kring resurser?

• Kostnader/Avgifter för resthantering och avfall ökar

• Högre krav på tillstånd och skarpare lagstiftning

• Ökade gröna hållbarhetskrav från kunder, finansiärer,
konsumenter och offentlig sektor

• Hårdare krav på resurseffektivitet



Nyckelfunktioner för symbiosutveckling

- Testbäddar

- Politisk förankring

- Projektstöd och finansiering

- Kommunikation och sammanhållning

- Nätverk

- Påvisa fördelar och nyttor

- Outsourca expertis och kunskap – bl.a. akademi

- Gemensamma ”kaffepauser”
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Varför har kommunen tagit  
en aktiv roll?
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Kommunen är en aktör som långsiktigt finns kvar,

besitter många olika funktioner i sin organisation

och investerar i samhällsnytta

Kommunen har en helhetssyn, känner till de lokala förutsättningarna

och kan bidra med en neutral fysisk plats där utveckling kan styras och

samordnas
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- Brett nätverk bland flera olika typer av aktörer

- Pratar samma språk och har samma kultur som annan offentlig sektor

 bättre position för att få ekonomiskt stöd och skapa engagemang för utvecklingsprojekt

- Drivs inte av ekonomisk vinst eller tillväxt

- I vissa fall behövs medverkan från offentlig sektor i projekt

Andra fördelar



Ett råd som avser offentlig sektor  
för de som vill göra samma resa

Förankra väl hos de lokala politikerna: allt grundar sig i demokrati
- Politikerna beslutar vad

- Tjänstepersoner bestämmer hur

Gör hemmajobbet noggrant för att ha välarbetat och bra underlag till politiker så de förstår  
vad de ska fatta beslut på

+ Underskatta inte den sociala dimensionen !
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Samverkan genom symbios bidrar
till kollektiva win-win situationer !!



Tack!

Emma Ek // emma.ek@sotenas.se

Sotenäs Symbioscentrum
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