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”Ringön för social cirkulär ekonomi”
En förstudie av Järnhallen på Ringön i samarbete med Hållbarhetskonsult Christer Owe.
Förstudien har möjliggjorts genom ett finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen.
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1. Inledning
Denna förstudie vill undersöka förutsättningarna för att Ringön, en stadsdel i centrala Göteborg, kan
utvecklas till en plats där social cirkulär ekonomi tar form och utvecklas.
Västra Götalandsregionen (VGR) beviljade i september 2016 medel för genomförande av förstudien.
Denna rapport redogör för och sammanfattar förstudiens arbete och slutsatser.
Förstudien visar på några framkomliga vägar för olika intressenter att ta dessa frågor vidare. Det är
vår förhoppning att statliga, regionala och kommunala myndigheter, bolag, privata verksamheter,
föreningar och privatpersoner tar del av rapporten och får insikter och idéer om hur utvecklingen på
Ringön skulle kunna se ut. Bland annat handlar det om att medvetet stärka de initiativ, som bygger
på sociala cirkulära principer och som vill verka i förstudiens anda för en hållbar utveckling på Ringön,
i Göteborg och i regionen.
I Göteborgs Stads budget för 2017-2019 finns viktiga formuleringar som har direkt bäring på denna
förstudie. På sidan 23-24 står det: ” Staden ska bidra till att fler sociala företag växer fram och delta i
samverkan för idéburna offentliga partnerskap. Framväxten av delandets ekonomi som bygger på
cirkulära principer, förtroende och tillit ska uppmuntras.” Här talas det om samarbete med näringsliv
och akademi, om testbäddar, och om Ringön. Budgeten beskriver på så sätt mycket av det som
denna förstudie tar som utgångspunkt: Att Ringön kan vara en plats där social cirkulär ekonomi kan
utvecklas.
I oktober 2016 kom regeringen med en strategi för hållbar konsumtion (länk:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/strategi-for-hallbar-konsumtion/ ) och gav en utredare i
uppdrag att titta närmare på just cirkulär ekonomi. Länk till utredningen återfinns i bilagan sist i
denna rapport. Frågan om en ny ekonomi intresserar aktörer på alla nivåer.
Det är också så att det finns en ökande kritik mot tillväxten som sådan. Oändlig tillväxt, så som vi
brukar betrakta den, är omöjlig hävdar kritikerna. Här en länk till en tillväxtkritisk artikel.
http://www.svt.se/opinion/ekonomisk-tillvaxt-ar-ett-overgaende-fenomen
Samtidigt finns synen att det viktigaste är att bryta kopplingen mellan råvaruuttag, energianvändning
och ekonomi. Genom att skapa nya tjänster och nya sätt att ekonomisera kring varor och tjänster kan
vi bromsa in och i grunden förändra den pågående utvecklingen. Det leder för långt i denna förstudie
att gå närmare in på tillväxtfrågan, men den finns som en av flera faktorer som påverkar hur
samhället utvecklas.
Johan Rockströms Planetary Boundaries, planetens gränser, är ett annat exempel på hur vi behöver
omvärdera synen på konsumtion och ekonomi i dagens samhälle. (Se bilaga).
Särskilt viktigt är det att myndigheter och kommunala verksamheter lyhört tar del av och följer den
fortsatta utvecklingen på Ringön. Detta för att beslut och prioriteringar som rör Ringön inte ska
förhindra en optimal utveckling av det som kan växa fram ur ett bottom-up-perspektiv, och där
initiativtagare och entreprenörer behöver ha stabila förutsättningar för sin verksamhet. I
förlängningen finns här också generella erfarenheter att ta till vara, som bl.a. handlar om hur
strukturer och samverkan mellan stadsdelar kan se ut med utgångspunkt i de olikheter och de behov
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som föreligger. Ringön har i princip inga boende på plats. Men boende i andra stadsdelar kan ha stor
nytta av att Ringön fungerar som ett nav för lokala verksamheter.
Ett särskilt tack
Vi vill passa på att tacka de verksamheter och personer som på ett konstruktivt och inspirerande sätt
har bidragit till denna förstudies genomförande och innehåll.
Totalt har ett hundratal personer deltagit i aktiviteter och ytterligare personer medverkat i
telefonintervjuer. Ett stort tack till alla er.
Ett speciellt tack ska riktas till Emma Öhrwall på Studiefrämjandet, Sofie Bårdén på
Fastighetskontoret, Anders Sandoff på Handelshögskolan, Gabriella Olshammar på Göteborgs
Universitet och till Nina Wolf på projektet Cirkulära Göteborg. Er medverkan har varit avgörande för
förstudiens resultat.
Åtta personer har bidragit med synpunkter och kommentarer (se punkt 12 nedan) på förstudien
under arbetets gång. Stort tack till Gunilla Almered Olsson, Tobias Jansson, Linn Ryding, Emma
Öhrwall, Kurt Lindman, Willy Rudman, Thomas Preifelt och Anders Sandoff.
Av övriga organisationer vill vi även rikta ett stort tack till Coompanion, First to Know, Saltet på
Ringön och alla som deltagit i aktiviteterna. Av de företag vi haft kontakt med på Ringön vill vi
särslkilt tacka och nämna Recreate Design Company, Kokokaka, Kolgruvan 12, Utbildningsrederi AB,
Lundby Plåt och fastighetsägarföreningen på Ringön. Även ett stort tack till de dussintal av stadens
förvaltningar och bolag som vi haft kontakt med under förstudien. Intresset för Ringön är påtagligt
hos de allra flesta vi varit i kontakt med. Stort tack till er alla!

2. Sammanfattning och konkreta förslag
Det avslutande seminariet den 30 mars fångade upp de viktigaste rekommendationerna för att ta till
vara potentialen med Ringön som en plats där bärande exempel på social ciruklär ekonomi kan
förverkligas. Det handlar på ett övergripande plan om att






Visa respekt för och bevara Ringöns befintliga kvaliteter.
Ta vara på den mänskliga dimensionen och betydelsen av en fungerande mötesplats.
En fortsatt plattform behövs för processen framåt, ingen aktör klarar detta i dagsläget.
Se och använda Ringön som en testarena för olika och nya samarbeten.
Underlätta ett större ansvarstagande, bl.a. genom i inköp och på andra sätt stödja de
företag som finns på plats och som vill bidra till Ringöns utveckling.

Lite mer konkret har förstudien fångat upp ett antal förslag och idéer :
1. Synliggör vad som finns idag, på karta eller portal.
2. Bottom-up-perspektivet*) är drivande. Medverkan är centralt.
Nyckeln till lokal förankring kan vara att olika aktörer får svara på frågor som
”Hur ska Ringön utvecklas? Vilka är hoten och möjligheterna?”
3. Ta fram en gemensam vision för Ringön.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Forma ett områdesutvecklingsforum, en initiativgrupp för Ringön, samt ett vetenskapligt råd.
Ringön kan bli en testarena för en ny samverkan mellan förvaltningar.
Utgöra en testplattform för Överenskommelsen och andra samarbeten.
Ta vara på befintliga och nya kluster samt synergier med andra projekt.
Synliggör och använd överskottsresurser, lokaler.
Se Ringön som en funktionell verkstad.
Utveckla utbildningsdimensionen, lärlingsverksamhet etc.
Ringön kan vara en plattform för daglig verksamhet enl LSS.
Utveckla Ringöns roll i relation till andra stadsdelars behov.

*) Bottom-up-processen behöver även en gemensam definition

Ringön kan vara platsen för nya företag och samverkansformer som utgår från en social cirkulär
ekonomi*) . Balansgången handlar om att ta vara på de befintliga och unika kvaliteterna som finns på
Ringön samtidigt som de nya affärsidéerna får möjlighet att utvecklas. Ringön är en plats där alla kan
stödja initiativ utifrån sin roll, med respekt för bottom-up-processer, som kräver återhållsamhet i
beslutsfattandet.
*) Hur begreppet har använts under förstudiens gång framgår av bilaga.

Ringön har unika förutsättningar, styrkor och möjligheter, något som tydligt framkommit under
förstudien. Några av de fysiska styrkorna är platsen, läget, lokalerna, hyresnivåerna, den tydliga
karktären av lätt industri, sammanhanget, att det är förhållandevis lätt att hitta på Ringön,
tillgängliga ytor och att det är nära vatten - något som är en förutsättning för båtvarv m.m.
De innehållsmässiga fördelarna handlar om dragningskraften, hantverkskunnandet, närheten till
vattnet som upplevelse, kulturen, engagemanget, den hjälpsamma kultur som flera vittnar om,
friståendet, att verksamheterna når olika målgrupper och kunder etc.
Förutom de möjligheter som listats ovan kan nämnas hur relativt enkelt det är att forma samarbeten
och att utveckla ”coworking spaces”, att dela ytor, att utgöra forskningsplattform, att Ringön blir en
motor för utveckling där det nya möter det gamla, att helheten kan stimulera utvecklingen av en
lokal ekonomi, att nya transportlösningar kan utvecklas, en lokal och delvis ny arbetsmarknad kan
växa fram, att utgöra en konkret plats för utbildningar och kurser, och inte minst att här kan en
konkretisering av idéer kopplade till social cirkulär ekonomi ske under relativt okomplicerade former.
Ringön har kvaliteter som kan behöva säkerställas och tas till vara. Det handlar om kompetenser, om
olikheter och om attraktivitet för olika kund- eller målgrupper. Inte minst det arbete som bedrivs av
”Saltet på Ringön” illustrerar att det finns en delvis synlig, delvis osynlig, dynamik på Ringön, som ger
förutsättningar för konstnärliga och kreativa initiativ och företag att etablera sig på Ringön. Här blir
steget inte långt till kvalitetsrenovering, materialförståelse och kunskapsöverföring. Att förlänga
produkters livslängd och funktionalitet är centralt i den cirkulära ekonomin och tar till vara viktiga
sociala element i samspelet mellan människa, teknik, kunnande och värdeskapande.
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Ringöns geografiska läge är unikt. Det är nära till alla stadens stadsdelar. Ägandeformen genom
tomträttsavtal innebär dessutom att risken är liten att ett storskaligt bostadsbyggande tar över
Ringön.
När det gäller arbetstillfällen, sysselsättning, praktik, arbetsträning, kurser, introduktion, certifiering
och sociala motiv för olika verksamheter erbjuder Ringön som plattform stora möjligheter. Järnhallen
är också en intressant arena och mötesplats för gemensamma utvecklingsfrågor. Den årliga
gatufesten ”Hall of Fame” sätter bokstavligen Ringön på kartan och lockar besökare som upptäcker
Ringöns potential.
Tematiskt har förstudien identifierat ett antal ”spår” som har potential att utvecklas på Ringön vid
sidan av det som redan pågår.










Odling, förädling, livsmedel, matsvinn, kretsloppsfrågor
Textil – sy om, sy nytt, designa, kretsloppsfrågor
Möbler, inredning, återproduktion
Upprättande av ett återanvändningscentrum
Verkstadsteknik och hantverk, upparbetning
Materialkunskap, från enklare jobb till innovationer
Reparationer av rullande och flytande fordon, varvskunnande
Utveckling av närtransportsystem
Nya affärsmodeller i den sociala cirkulära ekonomin

Som en konsekvens av bottom-up-perspektivet har ett antal roller identifierats för olika aktörer (se
mer i detalj nedan). Tanken är att sätta den optmala utvecklingen av Ringön i centrum och se på vilka
sätt olika aktörer i sina roller kan stödja denna utveckling:
- Kommunens fackförvaltningar kan utifrån sina uppdrag följa, stödja, delta, söka synergier,
synliggöra och kommunicera det som sker. Och konkret bidra till att göra Ringön grönare och säkrare.
- SDF Lundby har ett särskilt ansvar för Ringön och kan vara en följeresurs, kan involvera skolan och
utnyttja Ringön för att lösa upp vissa sociala frågor.
- Kommunala projekt kan ta vara på ömsesidiga mervärden.
- Fastighetsägare och företagarnätverk kan identifiera hävstänger och gemensamma nyttigheter.
- De nya nätverken kan bygga på det engagemang och den nytta som finns för att nå längre.
- Nya företag kan synliggöra synergier och lågt hängande frukter.
- Västra Götalandsregionen kan ta vara på synergier utanför Göteborg.
- Handelshögskolan och Chalmers kan se Ringön som en testarena för forskningsobjekt.
- Befintliga företag kan koppla det som utvecklas till en utveckling av företagens affärsplaner.
- Fristående aktörer som Studiefrämjandet, och andra NGO:er har en viktig roll i att bevara bottomup-perspektivet och lyhördheten för det som ännu inte finns. Konsthallen Järnhallen kan i det
sammanhanget ses som en neutral mötesplats.
- Arbetsintegrerade sociala företag kan utvecklas på Ringön. Här kan särarterna renodlas och
samarbetet utvecklas.
- Det som ännu inte syns… I gränslandet mellan det befintliga och det nya kan nya tjänsteföretag ta
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form. En öppenhet och en lyhördhet för den nya ekonomins drivkrafter är avgörande för att detta ska
ske. Ett par frågor i det sammanhanget är ”Vem vill vi ha som granne? Vad saknas på Ringön?”
Några av de ”gränslandsfunktioner” som diskuterats i förstudien handlar om
Praktik
Arbetsträning, introduktion
Lärlingssystem – verifiering av kunskaper
Utbildningsarena, även språkträning
Arbetsrotation för att testa olika yrken
Arena för Yrkeshögskola,
Folkbildning och fria initiativ med start i studiecirklar
Hantverk, verkstadsjobb, kreativa yrken, konstnärskap…
Allt som stöd till framväxten av en ny social cirkulär ekonomi.
En möjlig fallgrop som har identifierats under förstudien och som behöver poängteras är strävan
efter att tillgängliggöra hela staden för alla, barn, vuxna och äldre, kan stå i motsats till en strävan att
ta till vara det unikt värdefulla med Ringön. Industrimiljön på Ringön är optimal för viss verksamhet,
men kan vara direkt olämplig för barn och omyndiga. Alla stadsdelar är inte lika och värdet med
Ringön är att den stadsdelen är olik de övriga, något som återkommit som en iakttagelse under
förstudiens gång.
Som även Anders Sandoff från Handelshögskolan påpekar i sin kommentar till förstudien kan det
finnas delar den sociala cirkulära ekonomin som kontrasterar mot den traditionella ekonomins
framgångskriterier. Den frågan blir kanske till slut avgörande. Hur mycket av den traditionella
ekonomins framgångskriterier ryms samtidigt inom eller vid sidan av en social cirkulär ekonomi?
Konsthallen Järnhallen har en särskild roll.
Järnhallen kan bli den plats och den testarena som möjliggör en utveckling av de bärande idéer som
är kopplade till nuvarande och blivande verksamheter på Ringön. Här kan det fysiska möta det sociala
och olika kulturer samspela.
Hur skall Järnhallen möta upp och aktivt verka för jämlikhet och jämställdhet? Hur kan vi övervinna
mentala barriärer och diskriminerande normer? Kanske genom att ge människor förutsättningar att
skapa själva och ta del av andras kreativitet och arbete. Järnhallen blir en katalysator och plats som
ger hem åt en ”hållbar framtid”. Järnhallen har förutsättningar att vara den naturliga mötesplatsen
på Ringön, en testarena för projekt kopplade till social cirkulär ekonomi där vi tar tillvara på
mänskliga och fysiska resurser runt omkring oss.
Visionen är att Järnhallen blir en Konsthall för process-inriktat utvecklingsarbete i relation till konst,
näringsliv och medborgare. Vi vill ta fram nya arbetsmetoder kring hur vi producerar konst, men även
hur konsten och de sammanhang som bildas interagerar med omvärlden.
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3. Russin: De bästa citaten.
För dig som snabbt vill hitta de bärande tankarna och det ”nya” i förstudien följer här i den ordning
de förekommer i texten ett antal utvalda citat som kan ses som särskilt värdefulla och nydanande.
Inom parentes står på vilken sida citatet återfinns i sitt sammanhang.
(Sid 18) På sikt kommer alla
företag att behöva inkludera de
sociala frågeställningarna för
att vara relevanta på en
marknad.

(Sid 19) … att i praktiken testa
och utveckla sociala
verksamheter och företag. …
identifikation, kommunikation,
samarbete och samverkan,
forskning och …
(Sid 21) Projekten och
initiativen Cirkulära Göteborg
och Re:Challange utgör
värdefulla komponenter för
framväxten av en social cirkulär
ekonomi. Ringön och det som
kan utvecklas på Ringön kan …

(Sid 20) … att fortsätta en
diskussion med Smyrna (och
andra företag på Ringön) för
att se hur återbruksbranschen
skulle kunna utvecklas på
Ringön.
(Sid 23) … regelbundna
Idéslussmöten även på Ringön,
så att sociala företag och
företag med intresse för
samhällsutmaningar också kan
synliggöra sina behov …

(Sid 25) … ett samhälle som
byter ut den ohållbara
varukonsumtionen mot en
ekonomi som tillhandahåller
funktioner av rätt kvalitet vid
rätt tidpunkt.

(Sid 27) … mångfald av
arbetsplatser, ofta med
hantverk och praktiska yrken i
fokus.

(Sid 29) … en hub och kan ha
rollen av en inkubator för
nyföretagande och nya sätt att
jobba. …. Förvaltningarna kan
stödja och påverka i de
frågorna. Öka samarbetet, ta
vara på synergieffekter…

(Sid 30) … svårigheten för
stadens förvaltningar att på ett
samordnat sätt samverka i
projekt och processer, som inte
leds av staden själv.

(Sid 35) … viktigt för
projektfinansiärer att förstå
vikten av stöd till ofinansierade
resurser, som kan kanaliseras
via civilsamhället. Järnhallen
har en möjlig roll som samlande
mötesarena.
(Sid 39) … ett bra sätt för
förskolor och skolor att
pedagogiskt utbilda framtidens
göteborgare om hur ett
innovativt kretsloppsbaserat

(Sid 36) … saknas ofta en
förståelse för hur dessa företag
ska jämföras med andra
företag. Testpilotprojekt på
Ringön skulle kunna synliggöra
dessa frågor …

(Sid 28) Event "Möt dina nya
grannar", Workshops för att
skapa symbioser mellan
verksamheter,
Ett internt Blocket … ett lokalt
kretslopp och förstärkt lokal
ekonomi.
(Sid 33) Lundby SDF har av
uppenbara skäl all anledning
att ha en roll i det som kan
utvecklas på Ringön. … En
kontinuerlig ”följeresurs” …
arbetsmarknad, praktikplatser,
kopplingen till grundskolan och
de sociala frågorna.
(Sid 38) … både social och
miljömässig hållbarhet och de
utgör goda exempel och ger
inspiration för fler initiativ och
för undervisning, studier och
forskning.

(Sid 20) … ett stort behov av
övergripande synsätt, nya
affärsmodeller för värdering
och ekonomiserande av
cirkulerat material och att
kunskapsutvecklingen på
området är svag.

(Sid 39) … inspiration och
kunskapskälla för många andra
stadsutvecklingssammanhang…

(Sid 39) … ser ett framtida nav
för civilsamhället … utrymme
för kunskapsspridning, en lokal
ekonomi och ett växande
socialt kapital.
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samhälle kan fungera. …
arbetsmarknadsenheten att få
kontakt med företagare och
andra för arbets- och
praktiktillfällen.

(Sid 39) … inte har en portal
som beskriver de gemensamma
resurserna. Någon behöver
driftigt folk och någon annan
har svårt att sysselsätta dito.

(Sid 40) Göteborg och Ringön
har potential att bli en pilot för
andra städer.

(Sid 40) … en kreativ
nybyggaranda och en
generationsväxling …

(Sid 41) … en väl underbyggd och genomförd process och
formering av ett oberoende och neutralt råd som kan lyfta frågor
och perspektiv som annars riskerar att hamna i låsningar.

4. Organisation och huvuddelar i arbetet
Redan vid uppstart av förstudien stod det klart att ambitionen med arbetet var mycket hög och
resurserna inte skulle räcka till för alla delfrågor. Händelseutvecklingen och responsen från olika
intressenter fick bli avgörande för hur arbetet prioriterades.
Anna Bergman från Järnhallen är som sökande ansvarig för projektet gentemot VGR.
Större delen av det konkreta utredningsarbetet har genomförts av Hållbarhetskonsult Christer Owe,
Göteborg.
Emma Öhrwall, Studiefrämjandet Göteborg och Mölndal, har haft tät kontakt med projektet och varit
aktiv under och mellan de workshopar som genomförts.
Fastighetskontoret, framför allt företrätt av Sofie Bårdén har medverkat under förstudien och
bidragit med värdefull information.
Handelshögskolan, framför allt genom universitetslektor Anders Sandoff, har följt arbetet och
bidragit med viktiga kommentarer (se bilaga).
Sedan ansökan skrevs våren 2016 har projektet ”Cirkulära Göteborg” tagit form under ledning av
förvaltningen Kretslopp och Vatten och projektledare Nina Wolf. Ett samarbete med detta projekt
har vuxit fram under arbetets gång och bl.a. lett till ett studiebesök i Eskilstuna på den verksamhet
som heter Re:Tuna. (se vidare under studiebesök). Det finns även tydliga beröringspunkter med
projektet ”One Stop Future Shop” ( www.onestopfutureshop.com )som hjälper nya entreprenörer att
komma igång och har sin bas på Hisingen.
Arbetet har fokuserats på :
- ett stort antal kortare och fördjupade intervjuer med utvalda personer,
- fyra genomförda egna workshoppar den 30 november 2016 på Järnhallen, den 24 januari 2017 hos
Kokokaka på Stenkolsgatan 5, den 8 mars hos Fastighetskontoret och den 30 mars på Järnhallen.
- telefonenkäter med befintliga företag på Ringön med hjälp av Miljöbron och en student.
Arbetet har också inneburit att Christer Owe har deltagit i flera evenemang anordnade av olika
aktörer, exempelvis ett seminarium på det sociala området om ”Överenskommelsen” på Första
Långgatan i Göteborg i december 2016, där Bert-Ola Bergstrand redovisade sin rapport om en
utvärdering han gjort av ”Överenskommelsen”, samt en disputation med tydlig koppling till det
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cirkulära temat, där avhandlingen ”Designing out Waste” försvarades av doktoranden Isabel Ordonez
Pizarro i januari 2017. (Se mer under rubrik 6).
Under senare delen av projekttiden kunde en student, Scharolta Siencnik, medverka genom att ställa
enkätfrågor till ett antal befintliga företag på Ringön. Frågorna gav en bild av hur några av de
befintliga företagen på Ringön ser på samarbete och på framväxten av den sociala cirkulära
ekonomin.
I slutet av denna rapport återfinns de flesta av de länkar som nämns i texten.

5. Om begreppen social ekonomi och cirkulär ekonomi
Begreppen social ekonomi och cirkulär ekonomi brukar användas i åtskilda sammanhang. Man talar
antingen om den sociala ekonomin, eller sociala företag, social innovation etc, eller så är cirkulär
ekonomi i fokus med sina näraliggande begrepp som handlar om kretsloppsekonomi, cradle-tocradle-system, delningsekonomi, kollaborativ ekonomi osv. När nya kunskapsfält öppnas upp uppstår
ofta en flora av begrepp som tolkas aningen olika beroende på olika aktörers syfte, bakgrund och
sammanhang. Det räcker att peka på hur miljöbegreppet stegvis förändrades till hållbar utveckling i
takt med att förståelsen för helheten utvecklades. Om miljöfrågorna var i fokus från FN:s Riokonferens 1992 och framåt, dröjde det till mitten av 00-talet innan hållbarhetsbegreppet blev mer
använt för att beskriva de frågeställningar som diskuterades. Göteborgs Internationella Miljöpris har
följdriktigt bytt namn till Göteborgpriset för hållbar utveckling.
I takt med kunskaper och förståelse för hållbar utveckling har ökat har också behovet av begrepp
som entydigt beskriver fenomen blivit tydliga. Samtidigt har en del initiativtagare haft en idé om att
koppla en företeelse till ett varumärkesliknande begrepp. Detta är kanske tydligast exemplifierat av
begreppet Cradle to Crade, vagga till vagga, som tog form som koncept med start 2002 och till en
början satte upp snäva ramar för hur begreppet och dess innebörd fick användas. Idag finns en
oberoende förening i Sverige, Cradlenet, som samlar ett 30-tal företag och organisationer och som
verkar för en cirkulär ekonomi.
En annan organisation som primärt vänder sig till intresserade privatpersoner är den ideella
föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg KEG. Föreningen skjuter framför allt in sig på
systemskiftet från ägande till tillgång. Istället för att äga produkter är det väsentliga att ha tillgång till
produkter, information och kunskap, hävdar man, och ser föreningens verksamhet som en motor för
att förändra synsätt på konsumtion och ägande, där man betonar det gemensamma i attityder och
värderingar.
Delandeekonomin är ett begrepp som används i olika sammanhang. Idag ses nog delandeekonomin
framför allt som en mindre del av den kollaborativa ekonomin. Delande sker t.ex. i företeelser som
Skjutsgruppen eller genom att använda resurser som Wikipedia. I mars 2017 publicerade
Batteriinformationsföreningen en attitydundersökning, där man frågat 4200 personer hur de ser på
delningsekonomin. 61% förklarade sig positiva, 9% negativa och resten neutrala eller svarade ”vet
ej”. Undersökningens resultat finns här http://www.batteriatervinningen.se/media . Floran av olika
verksamheter och hur de ska systematiseras och kategoriseras är en komplikation i all
kommunikation kring cirkulär ekonomi.
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Distinktionen mellan sociala företag, social innovation och social ekonomi är minst lika komplicerad
som den som beskrivits ovan gällande materiella resurser. Sociala företag används ofta som
förkortad benämning för de arbetsintegrerande sociala företagen, som har som syfte att hjälpa
personer långt från arbetsmarknaden tillbaka till ett ”normalt” arbete. Ofta drivs dessa företag som
ekonomiska föreningar. På Ringön finns Vägen Ut! Fastighetsservice som ett exempel på denna
kategori, samt Recreate Design Company och Utbildningsrederi AB, som på olika sätt inkluderar ett
socialt ansvarstagande i sina affärsmodeller.
Det finns andra företag och föreningar som utgår från en social behovssituation och som driver sin
verksamhet utifrån denna. Ett exempel från Ringön är Smyrna Second Hand, som framgångsrikt
kombinerar både ett socialt och ett cirkulärt tema.
En variant av sociala företag är de sociala entreprenörerna, som i stor utsträckning påminner om
”vanliga” entreprenörer, men att de identifierat ett socialt behov, som de fyller med en verksamhet
som gör social nytta. Ett Göteborgs-exempel i sammanhanget är All-Win, som hittade en affärsidé
mellan livsmedelsbutikernas ”värdelösa” matsvinn och hjälporganisationernas behov av billig mat.
Ringön skulle mycket väl kunna ha plats för sociala entreprenörer som har liknande idéer som AllWin, fast i andra branscher.
Social innovation är ett begrepp som statens verk för innovationsservice (VINNOVA) tagit till sig,
genom att ordna utlysning för projektfinansiering. Så här skriver man: Vi vänder oss till
samhällsentreprenörer, eldsjälar i näringslivet och ideella verksamheter med nya, smarta, långsiktigt
hållbara lösningar som skapar positiva samhällseffekter. Det kan vara nya varor, tjänster, metoder
eller affärsmodeller som fyller sociala behov och löser samhällsutmaningar.
Regeringens utredare Ola Alterå presenterade den 22 mars 2017 sin utredning om cirkulär ekonomi
och möjliga styrmedel för att styra i en riktning där ekonomin går från att bestå av linjära flöden till
mer cirkulära. Ur utredningen kan kortfattat nämnas ett par förslag, bl.a. idén att lansera ett
”hyberavdrag” vid hyra, lån och reparation påminnande om regelverket för RUT. Särskilt intressant är
förslaget att öppna upp för avdrag för transporttjänster kopplade till leveranser/hämtningar av
hyresprodukter. I utredningen betonas också kommunernas roll för att sprida information och för att
samverka med näringslivet. Stat och kommuner ska också tydligare agera förebilder på de områden
man rår över. Konsumentverket föreslås få nya uppgifter i de frågor som gäller handel mellan
privatpersoner, där produktsäkerhet också blir en viktig aspekt. Utredningen tror på 10000 nya jobb
som en följd av förslagen. Länk till utredningen: http://bit.ly/2nJMd5a .
Sammanfattningsvis kan konstateras att när ekonomin ska utvecklas till att både inkludera de
cirkulära och de sociala parametrarna finns det exempel på alla samhällsnivåer, där begreppen blir
till konkreta verksamheter. Det som saknas är möjligen just den tydliga kombinationen av social och
cirkulär ekonomi. Ringön har troligen förutsättningar att vara en samlande plats för de verksamheter
och den erfarenhetsspridning som behövs för att möjliggöra en hållbar utveckling med utgångspunkt
i denna idé. I gränslandet mellan två företeelser brukar det nya kunna ta form. Det är det som nu kan
ske på Ringön.

12 (57)

Ringön för social cirkulär ekonomi – den 4 maj 2017

Anm. Se även ”bilaga inför 30 nov några begrepp till förstudien” med några ytterligare preciseringar
och beskrivningar av social cirkulär ekonomi och pågående processer. Bilagan skickades ut till
deltagarna inför workshoppen den 30 november 2016, den 8 mars och den 30 mars 2017.
Anm 2. I tidningen ETC Göteborg publicerades även en ledare i januari 2017 under rubriken ”Förbjud
försäljning och få ett bättre liv” skriven av Christer Owe. http://goteborg.etc.se/ledare/forbjudforsaljning-och-fa-ett-battre-liv

6. Ringön
Under 1800-talet och fram till 1950talet var Ringön en ö med
funktioner för en fungerande
hamnstad. Den stora förändringen
kom när containertrafiken
förändrade hamnens logistik och
Tingstadsvasskanalen fylldes igen.
Fil Dr Gabriella Olshammar har
beskrivit Ringön i flera
sammanhang. Här följer en partiell
sammanfattning av hennes
beskrivning av Ringön.
Gabriella Olshammar beskriver hösten 2016 Ringön i en artikel, som sammanfattar mycket av den
motsägelsefullhet som präglar både stadsdelen i sig och synen på stadsdelen. Vem ska egentligen
utveckla Ringön, i vilken riktning och hur snabbt? (Anm: Gabriella Olshammar artikel ”Åldrade
världar eller framtidens urbana tillgångar” finns tryckt i ”Det Industrielle Miljö i Norden 2016” )

Kanske är det dessa frågor som konstant ligger under ytan för oss som med intresse för Ringön som
en speciell resurs i stadens utveckling? Låt oss först se på vilka värden Ringön egentligen
representerar och hur utvecklingen har sett ut. I artikeln beskriver Gabriella Olshammar på ett
levande sätt hur den älvnära ön (Ringön var en ö fram till 1949 års stadsplan) under 1800-talet
endast var tillgänglig via båt eller järnvägsbro, hur stadens varv etablerades där och även den första
ångdrivna sågen. I en tidning daterad 1927 beskrevs Ringön som ”uteliggarnas Eldorado”.
Bogserbåtar drog pråmar in till Ringön, där bearbetning av material ägde rum. Upplag och enkla
verkstäder utgjorde de vanligaste verksamheterna när containerfartygens entré snabbt förändrade
hamnens utformning. Kanalen runt Ringön fylldes igen och under 1950- och 60-talen fanns olika
verksamheter på Ringön: varvs- och verkstadsanläggningar, uppläggningsplatser för fartyg och gods,
dykeri- och bärgningsbolag, ett par pråmvarv och bogserfirmor, roddklubb, transportfirmor,
bilförsäljning, bilskrot, gummiverkstad, byggfirmor, plåtslageri, gips- och ventilationsfirma,
betongvarufabrik, träförädling och såg, spegelfabrik, sockerfabrik, flertalet saltsillfirmor, ett par
caféer och något enstaka reklambolag. Mot slutet av 70-talet beskrevs Ringön som ett välfungerande
område utan utvecklingsproblem.
2012 beskrev deltagarna i en workshop (Spontaneous City Gothenburg Ringön) att Ringön visar upp
en positiv ekonomisk utveckling. Ringön lockar även entreprenörer och har förutsättningar att bli
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mer integrerad i resten av staden, ansågs det. Under senare år har Ringön fortsatt att stegvis
utvecklas som ett småskaligt och blandat område för produktion och service med närhet till
stadskärnan. Vision Centrala Älvstranden beskrev Ringön så här:
”I variationen [hos Ringön] ligger en småskalighet liksom både nya och gamla byggnader som samsas
intill varandra. Verksamheter, variation, småskalighet och vattenkontakt är kanske de mest
iögonenfallande egenskaperna – det som skiljer området från många andra delar av staden. […]
Ringön erbjuder uppenbart service av många olika slag, service som i stort är inriktad mot Göteborg
och regionen. Framför allt de verksamheter som är inriktade mot hamn och sjöfart finns knappast
någon annanstans. ”
Gabriella Olshammar beskriver i sin artikel hur mångfalden företag och verksamheter ser ut och hur
det knappast är tillfälligheter som gjort att flera av företagen återfinns just på Ringön, kanske med
Gothenius Varv som det tydligaste exemplet. Idag är detta Göteborgs sista reparationsvarv.
Placeringen intill älven är i detta sammanhang en självklarhet. Flera andra mindre industrier,
återförsäljare och företag skulle troligen kunna återfinnas även i andra industriområden i staden.
Olshammar pekar på vikten av småindustrier som stadens kitt, verksamheter som tillsammans skapar
resiliens och hållbarhet för många av invånarnas och de lokala företagens konkreta behov. Ur
processerna kring 400-årsfirandet av Göteborg växte en idé sig stark, som handlar om att skapa
tillåtande oaser och utrymme för konstnärliga och kreativa näringar. Idag finns projektet Saltet på
Ringön som en konsekvens av dessa idéer med en uttalad målsättning att bidra till en uppblandning
mellan det nuvarande Ringön med nya, mer utåtriktade verksamheter som bidrar till mer levande
gator under ett utökat antal timmar om dygnet. Även konsthallen Järnhallen har i detta sammanhang
en roll att spela för att skapa utrymme och synlighet för konstnärer och projekt med konst och kultur
som bärande element. För Gabriella Olshammar bryts tre perspektiv i potentialen för Ringön.
1. Spontaneous City-workshopen identifierar befintligt värde och behovet av ökad tillgänglighet.
2. Vision Älvstaden talar en plats för ett småskaligt näringsliv med både bredd och spets. 3. Och
processen runt Saltet på Ringön ger kontinuitet och stadga för det som kreatörer och konstnärer kan
tillföra Ringön. I min tolkning av Gabriella Olshammars prognos famlar Ringön aningen ambivalent
efter sin genuina väg framåt, med basen i ett livskraftigt småskaligt näringsliv, samtidigt som läget
självfallet attraherar exploatörer med transformativa agendor. Sorgligt nog och en aning
motsägelsefullt kan det enligt Gabriella Olshammar bli så att när just de unika värdena med Ringön
upptäcks och exploateras leder detta till en transformering som riskerar att eliminera de värden som
motiverade investeringarna från början!
Kommer de nya gräsrotsinitiativen att kunna stå emot de ekonomiskt starka aktörerna? Hur ska det
gå för Ringön? Denna förstudie visar på några möjligheter för Ringön att utvecklas som en
framtidsresurs.

Saltet på Ringön
Ett projekt som via Business Region Göteborg (BRG) fått möjlighet att utveckla Ringön är Saltet på
Ringön, som i första fasen kallades ”Tillåtande Oaser”. Saltet på Ringön beskriver sig så här:
”Vi som startade Saltet På Ringön gjorde det för att vi är övertygade om att Ringön kan sätta
Göteborg i rörelse. Vi vill att Ringön blir en hamn för allt det viktiga och vackra som existerar utanför
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det etablerade eller i marginalen. Vi vill att det nya lever sida vid sida med allt det som redan finns
här. Och det är mycket. Ungefär 800 företag håller till på ön.
Men Ringön är stort. Här finns plats för många fler. Det kan bli en smältdegel där massor av
människor med starka idéer arbetar nära varandra, korsbefruktas och bidrar med energi till hela stan.
En progressiv och uppkäftig stadsdel. Vi ser en plats som vänder sig utåt. En plats som utmanar och
lockar till upptäcktsfärd, på dagen och på natten.”
Projektledarna för ”Saltet…” vänder sig primärt till aktörer inom kreativa näringar, konstnärer,
entreprenörer och idébärare som kan se en möjlighet att förverkliga ett företag, testa ett koncept
eller finna ett sammanhang, där det nya kan ta plats bredvid det befintliga. Ringön har plats och här
finns unika förutsättningar att arbeta i pilotformat för att få erfarenheter och respons från kunder
och andra intressenter. Man ger ut tidningen Ö-posten, som är en informationskanal till de
hundratals företag som idag finns på Ringön. ”Saltet …” är också i högsta grad involverade i de event,
exempelvis gatufester, som ordnas på Ringön.
Konstfestival och ö-fest
Saltet på Ringön, konsthallen Järnhallen och flera av de nyligen inflyttade företagen blir tillsammans
indikatorer på Ringöns attraktionskraft. Både 2015 och 2016 har det anordnats en ”Hall of Fame”, en
utställning som kulminerade i en öppen dag, en ö-fest, för verksamheter och besökare som är nyfikna
på Ringön och dess verksamheter. Så här skriver Järnhallen vid inbjudan till 2016 års konstfestival 19
augusti till 3 september:
Att anordna en konstfestival är ett sätt att aktivera Ringön och då framförallt Järnmalmsgatan, för
fler än de som är verksamma i området idag. Järnmalmsgatans närhet till älven med de små
hamnbassängerna som möter gatan är en resurs för både området och staden som helhet och en
plats som fler borde få tillgång till.
Som avslutning på konstfestivalen anordnades den 3 september en gatufest, en ö-fest, med
tyngdpunkt på Järnmalmsgatan. Enligt uppgift besöktes ö-festen av 6000 personer. Många av dem
hade troligen inte upptäckt Ringön om det inte var för ö-festen.
Konstfestivalen anordnades i samarbete med flera olika verksamheter med anknytning till Ringön:
Bergman&Höök Byggnads AB · Cleas Petterssons Åkeri AB · Eklandia Fastighets AB · Göteborg Stad
Fastighetskontoret · Lundby Plåt · Ringö Brygga · Ringökajen Fastigheter · Ringöns
Fastighetsägarförening · Saltet på Ringön · Stavdal · Visionsgruppen.
Några verksamheter som nyligen etablerat sig på Ringön är:
Recreate Design Company, ett socialt kooperativ med återproduktion av möbler m.m.
Kolgruvan 12, startup-arena med studio, verkstad och 3D-skrivare för upp till 20 företag
Vägen Ut! Fastighetsservice, ett socialt företag
Kokokaka eventbyrå, som även upplåter plats till samarbetande frilansare
Atacac, designföretag för on-line beställning och lokal produktion av kläder
Strawbees, innovativt företag som tagit fram en universell ”meccanoliknande” detalj ur returplast
Changemaker (på väg att etablera sig) Foodmaker folkhögskoleutbildning
och flera andra verksamheter som letar efter rätt lokal och sammanhang…
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7. Formfrågor - intervjuer, personliga möten och telefonenkät
För att förstå pågående processer på Ringön och för att få en så allsidig bild som möjligt av det nya
som tar form på Ringön användes tre månader till att kontakta nyckelpersoner, initiativbärare och
personer med koppling till Ringön. Intervjuerna kan delas in i två huvudkategorier A och B.
A – individuella samtal. Kontakter togs via epost och/eller telefon och samtal fördes i de flesta fall
vid ett stort antal personliga möten för att på bästa sätt fånga upp information om vad som pågår
och vilka motiv och drivkrafter som påverkar händelseutvecklingen. Totalt sett handlar det om ett
nittiotal personer från olika sammanhang, oräknat deltagare i besökta seminarier och föreläsningar.
Med dessa har det förts individuella samtal och med en del av dem har personliga möten
genomförts. Översiktligt ser det ut så här per kategori.
Telefon och
och
mejl
möte
Nyckelpersoner
Kunskapsbärare
Person i förvaltning
Organisation
Företag på Ringön
Övriga
Summa

10
14
31
10
21
4
90

WS 1

WS 2

WS 3

WS 4

Därav

Resp

män

kvinnor

30-nov

24-jan

08-mar

30-mar

9
7
8
2
11

4
2
1
2
8

2
1
5

4
1
10

37

17

13
1
22

1
1
17

3
1
2
3
5
3
17

3
5
6
7
15
1
37

Utöver dessa finns ett antal personer, som kontaktats men inte svarat eller valt att hänvisa till andra
personer i sin organisation.
Den information och de synpunkter som de kontaktade personerna har delat med sig av beskrivs i
sammanfattande form under andra rubriker i denna rapport.
B – slumpvisa telefonintervjuer. Därutöver har vi genom Miljöbron nått 27 företag, som har fått
möjlighet att ge sin syn på Ringöns utveckling enligt en i förväg iordningställd telefonenkät.
Enkäternas svar kompletterar bilden framför allt när det gäller de befintliga företagens syn på de nya
företag som söker sig till Ringön. Telefonintervjuerna har genomförts på slumpvis utvalda företag på
Ringön. Frågorna som ställdes handlade om intresset för samarbete, om att dela arbetskraft och
intresset för det nya som växer fram på Ringön. Analysen av svaren tyder på att det totalt på Ringön
kan finnas minst 100 företag som är intresserade av dessa frågor och att vara delaktiga i det som kan
ta form på Ringön. Mer detaljer om telefonintervjuerna och analysen – se bilaga.
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8. Studiebesök, föreläsningar, litteratur, parallella processer och projekt
Genom att delta i externt anordnade seminarier, workshoppar och studiebesök har vi fått en god bild
av vad som pågår i olika delar av samhället när det gäller social och cirkulär ekonomi. Här en
sammanfattning av de viktigaste intrycken och slutsatserna från dessa event.
1. Innovation beyond borders – seminarium 14 november 2016
Heldagsseminariet denna dag utgjorde avslutningen på ett socialt utvecklingsprogram: One Stop
Academy – a social accelerator pilot program.
Seminariet innehöll mycket kunskap och information kring socialt motiverat företagande.
Ali Tabrizi, från Business Region Göteborg (BRG) och med ansvar för socialt företagande på BRG,
ledde och höll samman dagen, som innehöll många tänkvärda och kunskapsrika presentationer.
Bland huvudtalarna återfanns

Leif Edvisson

The New Club of Paris http://www.worldcapitalinstitute.org/content/leifedvinsson, Open Innovation Lab of Norway, www.innovationlab.no

Emma Öhrvall

Kollaborativ Ekonomi Göteborg, ordförande

Tomas Ekberg

Västra Götalandsregionen, Head of Analysis at Region Västra Götaland

Pradeep Sapkota

Global Changemaker, Nepal, Founder, President Change Nepalese Mission,
Honorary Advisor at Diplomatic Mission Peace and Prosperity

Bert-Ola Bergstrand

Nordic Impact, expert on Digital Social Capital and Impact Economy

Rehan Allawhalla

Founder at Institute of Peace and Super Technologies, Pakistan and Global

Liksom ett stort antal kursdeltagare som delade med sig av sina erfarenheter från utbildningen.
One Stop Academy beskrivs så här på webben: One Stop Academy är en social accelerator riktad
till organisationer som vill utveckla sitt samhällsentreprenörskap och samtidigt göra världen till en
bättre plats. De som deltar har ambitioner att lösa sociala, kulturella eller miljömässiga utmaningar.
Idéerna och företagandet är verktyget och samhällsnyttan är målet.
Mycket av Bert-Ola Bergstrands presentation i seminariet handlade om att definiera skillnader
mellan traditionellt och socialt företagande. Den sociala entreprenören försöker ta sig an ett
problem. Det tar också längre tid för en social entreprenör att skapa bärighet i sin företagsidé. En
mycket mycket intressant reflekterande fråga för blivande och verksamma företagare är om
företaget är en del av problemet eller en del av lösningen.
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I USA benämns det sociala kapitalet the patient capital (=tålamod). Förändringsfokus är väsentligt,
liksom att identifiera och kommunicera en eller två avgörande indikatorer som visar att det sociala
företaget gör skillnad. Förtroende är oftast den bästa indikatorn på socialt företagande. Det tipsades
om www.bcorporation.net som en källa för att hitta nya modeller för ”social impact”.
Leif Edvinsson hävdade att frågor är viktigare än svar. Han hävdade att folk generellt ställer för få
frågor och att tiden är en mäktig parameter i många processer, liksom det alldagliga
”mellansnacket”. Det intellektuella kapitalet behöver synliggöras och tas till vara. Tips:
www.valuesonline.net . Visionära värden är viktigast att hålla koll på, hävdade Leif Edvinsson och
efterlyste samtidigt nya sätt att organisera företag och verksamheter. Mötesplatser och det
relationsrelaterade kapitalet blir avgörande i framtiden. I Japan satsar man på ”de vises platser”. I
Danmark togs lagstiftning fram mycket snabbare när man använde Mind-Lab-metoder.
Gunilla Clancy lyfte i sitt föredrag hur vanligt det är att hellre sätta upp mål för företag än att tala om
företagets syfte. Om syftet inte är nedtecknat och kommunicerat förblir det dolt bakom
omsättningsmålen. Syftet ger meningsfullhet till arbetet. Många företag startas med en god föresats,
men passionen och visionen bleknar ibland i takt med yttre faktorer och ett allt större fokus på
ekonomi eller kontrollbehov.
Tomas Ekberg betonade skillnaden mellan en entreprenör och en chef. Där entreprenören vill göra
meningsfulla saker vill chefen att allt ska fungera. Han frågade också vad en vänskap är värd?
Vår uppfattning av lycka är beroende på utgångspunkt. Generellt är det så att konsumtion
tillsammans med andra ökar lyckan.
Intryck från seminariet
Alla företag, de traditionella och de sociala företagen, behöver hittta sätt att fånga upp
värderingsfrågor och diskutera dem. Dels på individnivå för att synliggöra hur den gemensamma
värdegrunden kan se ut, dels på företags- eller avdelningsnivå för att identifiera vilka mervärden som
kan tas till vara i olika relationer med omvärden och hur dessa mervärden kan omsättas, växlas upp
eller spridas. Det behövs en kontinuerlig diskussion på flera olika nivåer om vad vi egentligen menar
med social ekonomi, socialt motiverat företagande och olika varianter av företag som tar ett socailt
ansvar.
På sikt kommer alla företag att behöva inkludera de sociala frågeställningarna för att vara relevanta
på en marknad. I dagsläget har ett antal företag ett försprång när de tidigt identifierar bärande
mervärden som ger fördelar gentemot kunder, användare och samarbetsparter.
2. Överenskommelsen och Spåren i sanden formar en väg – 22 november 2016
En hörnsten i Göteborg Stads samarbete med de sociala företagen är ”Överenskommelsen”.
Överenskommelsen formades och undertecknades 2012 och blev en gemensam plattform för staden
och flera av de idéburna verksamheter som vill verka för att motverka utanförskap, som vill stärka
den sociala ekonomins roll och verka för utökad samverkan på det sociala området.
Med studien ”Spåren i sanden formar en väg”, skriven av Bert-Ola Bergstrand och presenterad på ett
seminarium den 22 november 2016, kunde författaren synliggöra hur långt arbetet för samverkan på
det sociala området kommit. En strukturell svårighet är att stadens organisation är stor och att den
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strukturellt skiljer sig från hur verksamheter och företag i den sociala ekonomin är organiserade. Det
finns uppenbara skillnader i arbetssätt och beslutsgång och också svårigheter i att ömsesidigt
identifiera och förstå varandras processer. Citatet på sid 7 i studien talar sitt tydliga språk: ” ´Där
finns nog en väldigt stor lucka. Det är ju knappt att vi själva förstår hur vi är organiserade ´ aktör
sektor social ekonomi.” En majoritet av de tillfrågade i studien tycker att relationerna mellan
Göteborgs Stad och sektor social ekonomi är bra. Samtidigt säger en majoritet av de tillfrågade att de
kommunala bolagen har liten kunskap om överenskommelsen. Projekt som One Stop Future Shop,
Lärandets Torg och Stadslandet nämns som exempel på hur nya konstellationer etableras. Studien
nämner också som en positiv och framkomlig väg formandet av Idéburna Offentliga Partnerskap
(IOP) som steg för steg ökar i betydelse, liksom potentialen i upphandling. Studien räknar även upp
ett stort antal förslag på insatser som skulle kunna förstärka och utveckla en samverkan mellan det
offentliga och de idéburna verksamheterna. Det handlar om organisatoriska frågor, att ta tillvara och
utveckla lärandeprocesser, ett kreativt förhållningssätt, att kombinera kompetenser, att beforska
delar av fältet och att öppna upp för en dynamisk organisering, som i sig kan bära både de
kontinuerliga och de föränderliga processerna i utvecklingsarbetet.
Slutsats
Studien ger på så sätt stöd för tanken att använda ett specifikt område, Ringön, för att i praktiken
testa och utveckla sociala verksamheter och företag. Ett fysiskt område som Ringön ger fördelar på
flera områden: identifikation, kommunikation, samarbete och samverkan, forskning och fortsatt
kunskapsutveckling på skilda områden. Helheten är svårgripbar när det gäller nya kunskaps- och
verksamhetsområden. Det är svårt att få överblick. Ringön har fördelen att kunna bidra till en
nödvändig fokusering på avgörande framgångsfaktorer och förutsättningar för utvecklingen av nya
verksamheter.
3. ReTuna återbruksgalleria i Eskilstuna, studiebesök 8 december 2016
(Se även www.retuna.se).
Projektet Cirkulära Göteborg ordnade ett studiebesök på återvinningsgallerian ReTuna i december
2016, ett studiebesök som gav en mycket tydlig bild av hur det som i dagligt tal kallas ”second hand”
kan organiseras som en traditionell galleria. ReTuna har på kort tid lockat ett 10-tal butiker att
etablera sig, alla med en affärsidé direkt kopplad till återanvändning av produkter. Gallerian drivs i
kommunal regi och är fysiskt kopplad till en återvinningsstation, så att privatpersoner på ett enkelt
sätt kan lämna in produkter de vill bli av med och med förutsättningar att kunna säljas vidare.
Upplägget är strikt konceptualiserat och företagen tilldelas delar av inkommande varuflöde enligt
särskilda regler. Intrycket är mycket snarlikt det man får på en traditionell galleria, butiker ligger sida
vid sida med olika sortiment, erbjudanden och produktgrupper. Bakom några draperier pågår
textilutbildning, en konferenslokal kan bokas och restaurangen tillhandahåller ett medvetet
sortiment. Butiksägarna är påtagligt positiva och förhoppningsfulla. Ett av företagen har enbart
produkter till visning. Den som vill köpa en produkt kan betala hos ett annat företag i gallerian. (Se
några bilder i bilaga).
ReTuna visar med ett konkret exempel att det finns ett genuint marknadsunderlag för återbrukande
av produkter. Genom att forma ett tydligt koncept har man också löst en del gränsdragningsproblem
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och tydliggjort vad som gäller. Samtidigt innebär den geografiska placeringen direkt intill en
återvinningsstation att besökare och kunder medvetet eller omedvetet riskerar att se på utbudet
som något med ett lägre värde. En placering nära en traditionell galleria – eller som en integrerad
del av en sådan – skulle på sikt vara mer intressant just för att jämställa inköp av nya och äldre
produkter. Konceptualiseringen som detaljstyr sortimentet väcker också frågor. Att knyta utbildning
till en återbruksgalleria är mycket intressant och väcker idéer för studiecirklar, fortbildning och
testarenor för start-up-företag. ReTuna pekar i en intressant riktning, även om verksamheten idag
inte täcker alla behov.
Slutsats:
På Ringön finns Smyrnas Second Hand butik med öppet två dagar i veckan. Smyrnas verksamhet
ligger mer i linje med hur vi traditionellt ser på återbruksbranschen. Det finns all anledning att
fortsätta en diskussion med Smyrna (och andra företag på Ringön) för att se hur återbruksbranschen
skulle kunna utvecklas på Ringön. Ett förslag är att föra en diskussion med de större aktörerna med
verksamhet på Ringön - Stena Metall, (IL Recycling) och Renova - liksom med nya företag som
Recreate Design Company och andra.
4. Doktorsavhandling ”Designing out Waste” – presenterad 27 januari 2017
Gränsområdet mellan den sociala och den
cirkulära ekonomin lockar många forskare. Isabel
Ordóñez Pizarro presenterade den 27 januari sin
forskning om hur design kan reducera
avfallsmängder och skapa förutsättningar för
mer hållbara materialflöden. På sid 69 i
avhandlingen (se bild här intill) visar hon en
schematisk principbild av hur produktion,
användning och avfallshantering kan kopplas
ihop till en cirkulär process.

I hennes modell blir det avgörande att kvalitetssäkra returflödet av material för att det ska kunna
ingå i nyproduktion av varor. I naturen sker detta per automatik. Vattnets kretslopp är oändligt. I en
mekaniskt, människoskapat kretslopp saknas oftast de gränsvärden och verktyg som skulle kunna
säkerställa att material ”loopas” in i produktion. Returglas, aluminium, papper och tidningar är några
fraktioner som i alla fall delvis fungerar, men vi är långt ifrån cirkulära i de industriella processerna.
Isabel Ordóñez pekar i sin forskning på ett antal hinder för att returmaterial används i
tillverkningsprocesser. En bromsande faktor av flera är att det saknas en marknad för sekundärt
material. En annan faktor av avgörande betydelse är att det saknas specifikationer på egenskaper för
återvunnet material. En tredje av flera andra är bristen på kunskap om avfall hos designers. Intrycket
blir att vi fortfarande av flera skäl står långt ifrån det cirkulära samhällets behov av kunskap,
sammanhang och värderingsmodeller.
Slutsats
Aktuell avfallsforskning visar att det finns ett stort behov av övergripande synsätt, nya affärsmodeller
för värdering och ekonomiserande av cirkulerat material och att kunskapsutvecklingen på området är
svag. Inte minst måste designers och konstruktörer i mycket större utsträckning än som sker idag få
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övergripande och detaljerad kunskap om vilka återvunna material som kan användas i produktion.
Ringön utgör i sammanhanget en ovärderlig resurs, med sin mångfald av verksamheter som på olika
sätt har kunskap om material, användning, egenskaper och värdeskapande.

5. Re:Challange – plattform för att stärka den cirkulära ekonomi på ett socialt hållbart vis
Uppstart 26 januari 2017.
Under 2016 startade Göteborgs Stad projektet Cirkulära Göteborg. Se presentation på denna länk
https://prezi.com/5bxpy7yu8lbk/cirkulara-goteborg-okt-2016/ .
Under hösten 2016 arbetade sex studentgrupper, koordinerade av Miljöbron, med att bl.a. utforska
förutsättningarna för kvartersnära, kreativa återbruksnav. Flera olika aktörer har varit och är
involverade, inklusive hyresgästföreningen och bostadsbolag. I Rannebergen ska en testverksamhet
dra igång. Initiativen kännetecknas av att vara lokalt förankrade, tydligt kombinera sociala och
miljömässiga aspekter och att de stöds av Göteborgs Stad.
Förorterna har fördelen av att ha närheten till många boende och därmed potential att kunna nå
många deltagare i pilotprojekt och initiativ. Samtidigt får inte den cirkulära ekonomin enbart kopplas
till personer med svaga resurser. Återbruk är smart för alla, oavsett socioekonomisk ställning. Många
personer i stadsdelar med hög arbetslöshet lever med lägre disponibel inkomst, men det finns också
studier som visar att en lägre disponibel inkomst också genererar genomsnittligt lägre utsläpp av
koldioxid, avfall och miljöbelastning. I områden med högre inkomstnivåer tenderar konsumtionen att
driva upp utsläpp och miljöbelastning. I korthet – personer som bor i områden med lägre
genomsnittlig årsinkomst beter sig jämförelsevis mer skonsamt mot miljön. Ska vi vända utvecklingen
är det i andra områden projekten gör störst miljönytta. Samtidigt är det uppenbart att stödinsatser i
utsatta förorter, om de genomförs med ett långsiktigt perspektiv, kan göra nytta för att stärka
stadsdelarnas boende och föreningar.
Fördelen med initiativ som Cirkulära Göteborg och Re: Challange är att de på ett konstruktivt sätt kan
föra samman olika aktörer, som har delansvar och delintresse för en positiv samhällsutveckling i de
områden de är verksamma. Samverkan och samarbete är, som ju nämnts tidigare, av avgörande
betydelse för framväxten av en hållbar utveckling. I områden där tilltron till samhällets institutioner
är sviktande blir tillit och kontaktskapande åtgärder extra viktiga. Det är dessutom tidskrävande
processer, som snabbt kan skadas när något inträffar. Misstro och främlingskap tar snabbt plats där
tilltron och genemskapskänslan sviktar.
Slutsats
Projekten och initiativen Cirkulära Göteborg och Re:Challange utgör värdefulla komponenter för
framväxten av en social cirkulär ekonomi. Ringön och det som kan utvecklas på Ringön kan i detta
sammanhang spela en viktig roll och skulle kunna utgöra ett värdefullt komplement till pågående
arbete. Just för att Ringön ligger där den ligger, centralt i staden, skulle vissa delfunktioner kunna
lokaliseras till Ringön, där specifik kunskap efterfrågas, som blir svårt för varje stadsdel att identifiera
och kontinuerligt tillhandahålla. Ringön skulle kunna vara ett nav för förorternas cykelkök, för
odlingsinitiativ, reparationsverkstäder och utbildningsplattformar, inte minst när det gäller
hantverkskunnande. Särskilt mot bakgrund av Frihamnens planerade utveckling blir Ringön en
mycket intressant resurs, eftersom den nya Frihamnen kommer att behöva kompletterande
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funktioner för reparationer, förvaring, transporter, förråd etc. (Se även förslaget kring transporter
nedan.)
6.Göteborgs Stads satsning på Hammarkullen
Så här beskriver Johanna Lindblad, processledare för utveckling av Hammarkullen, det som sker:
”Nu tar staden nya steg i utvecklingen av Hammarkullen. Större lokaler för biblioteket och
medborgarkontoret, All-aktivitetshus och bostäder som ska renoveras är något av det som är på
gång. I februari öppnas en lokal där alla kan träffas och prata om allt som händer i området.
Bakom satsningarna står SDF Angered, Bostadsbolaget, Park- och naturförvaltningen och
GöteborgsLokaler. I januari öppnades ett ungdomscenter med mentorprogram för ensamkommande
ungdomar, som drivs av SOS Barnbyar.
Delaktighet är ofta en viktig del i att skapa cirkulära lösningar, vilket gör att idéerna och planerna på
både en kvartersnära kretsloppspark och ett All-aktivitetshus kan få en tydlig koppling till begreppet
cirkulär ekonomi. I diskussionerna hörs idéer om olika verkstäder (t ex syverkstad och cykelverkstad)
där det ska gå att laga det som är trasigt och re-designa det som skulle passa att få ett nytt liv hos
någon annan. Vad dessa saker kommer att utvecklas till, i samverkan mellan kommun och
medborgare vet ingen men det kommer bli spännande att se.
Satsningen är också en del av kommunens arbete med att skapa en mer jämlik stad, där det handlar
om att livsvillkoren i olika stadsdelarna ska bli mer jämlika. Det är komplexa frågor att hantera, vilket
gör att det är extra viktigt att arbeta tillsammans med olika kompetenser inklusive till forskning. De
som bor i området involveras nu på ett mer aktivt sätt än tidigare.”
Kommentar: Hammarkullen har cirka 9000 invånare och den gemensamma satsning som nu görs
kommer kunna ha betydelse långt utanför stadsdelen. Kombinationen av olika kompetenser, redesign, strävan efter en mer jämlik stad och satsningar på ensamkommande flyktingbarn behöver
stödjas av just den delaktighet som nämns ovan. Det är när det finns utrymme för olika idéer som
människor också kan ta ansvar. Ringön skulle i detta perspektiv kunna vara en extern resurs för både
sociala och materiellt cirkulära frågor.
7. Idéslussen – mötesfunktion för social hållbarhet 2016 >>>
Så här beskriver Emma Edvarsson, projektledare, Idéslussen.
” Idéslussen var under 2016 ett projekt under Jämlikt Göteborg och kommer att fortsätta att vara det
även i år. (…) Tanken är att Idéslussen ska vara en av aktiviteterna i det samverkansforum med
näringslivet för ett jämlikt Göteborg som BRG har fått i uppdrag av KF att starta upp under året. Exakt
hur formerna för slussarna ska se ut är inte bestämt, men det kommer att handla om social
hållbarhet. (…) Idéslussens styrka är att det är en jämlik arena som samlar aktörer som annars kanske
inte fått möjlighet att träffas, att den ger deltagarna möjlighet att lära känna varandra och inleda
samverkan. Tanken är också att vi genom att samla många olika aktörer med behov och resurser som
kompletterar varandra ska få till aktiviteter som leder till handling. Utifrån det finns det absolut ett
fortsatt behov av Idéslussen, och Göteborgs Stad har såklart ett fortsatt behov av att samverka med
aktörer utanför staden. ” Utförligare om Idéslussen här: http://bit.ly/Ideslussen-2kjfZvj
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Kommentar
Det finns alltför få mötesplatser mellan aktörer i staden. Kommun, näringsliv, civilsamhälle, forskare,
idébärare och sakkunniga med olika bakgrund behöver platser och fora att mötas i, inte enbart i syfte
att forma projekt eller organisera samarbeten. Det kan ofta vara väl så viktigt att ta del av varandras
perspektiv och prioriteringar, tidsplaner och beslutsprocesser. Detta eftersom de nämnda aktörerna
har så väsenskilda uppdrag, mandat, beslutshorisont, ambitioner och drivkrafter. Om och när
Idéslussar etableras i olika stadsdelar kan man hoppas att de får en roll av öppen möteplats, dit alla
kan känna sig välkomna. Och där frågor också kan fångas upp, även om de ligger utanför någon
aktörs uttalade mandat. I gränslandet mellan avsvarsområden, kompetenser och förmågor har det
nya möjlighet att ta form. Om Idéslussen utvecklas optimalt borde det finnas regelbundna
Idéslussmöten även på Ringön, så att sociala företag och företag med intresse för
samhällsutmaningar också kan synliggöra sina behov av kompetensutveckling, arbetskraft, nya
affärsupplägg, praktikplatser etc.
8. En dansk studie av ”Sharing economy” – delandeekonomins aktörer
Den nya ekonomin intresserar många, både på EU-nivå och på nationell nivå. I Danmark har gjorts en
kartläggning av cirka 100 företag och verksamheter som man räknar till delandeekonomin (sharing
economy). Som vi nämner i avsnittet om begrepp är delandeekonomi eventuellt inte rätt benämning
på det som kan främja den cirkulära ekonomin. Tids nog lär begreppen hitta sin adekvata innebörd.
Länken till den danska kartläggningen finns här. https://ilab.dk/cases/kortlaegning-af-deleoekonomi .
Studien har gjorts av Innovation Lab, som arbetar på ett nytt sätt med samhällsinnovationer. ”Vi
tänker inte utanför boxen”, säger de. ”Vi tror inte på boxar överhuvudtaget”. En annan slagkraftig
formulering är att man vill gå från organisation till organism. Förändringsagenter och innovatörer på
det sociala och ekonomiska området hittar nu sin marknad och sitt gensvar. Innovation Lab är på så
sätt som verksamhet kanske mer intressant att studera än de resultat man fick fram från
kartläggningen. The messanger is the message.
9. Inspiration från Vancouver: Granville Island

Anders Sandoff från Handelshögskolan har under projektets gång gjort
jämförelser med en stadsdel i Vancouver, som har vissa likheter med
Ringön. Med en bakgrund som en ö för industriföretag har Granville
Island sedan en tid transformerats till en attraktiv mötesplats för
turister och boende i Vancouver.
Att skalan är större än Göteborg och Ringön framgår av dessa bilder.
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En snabb titt på hemsidan för Granville Island visar att besöksattraktionerna idag är många och
kompletterande: 75 st matställen, närmare 100 st konst- och kulturscener, gallerier etc, mycket att
göra för barnen, ett utbud av båtturer, en stor matmarknad och mycket mer som skapar ett bredd i
utbudet och en mångfald av attraktivitet. Likheten med Ringön är att Granville Island inte heller har
några boende och att det finns en del återstående industriverksamhet.
Mer information finns på www.granvilleisland.com .
10. Älvrummet den 29 mars om Frihamnen
Stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling AB bjöd den 29 mars 2017 in till information och
samtal om den första etappen av nya Frihamnen. Rubriken var ”Frihamnen en socialt blandad
stadsdel – hur skapar vi en stad där alla får plats?” och mycket kretsade kring hur bostadssökande
med låga inkomster ska ha möjlighet att bo i de nya bostäderna som planeras. Ambitionen är att
blanda bostadsrätter och hyresrätter och att under 15 år garantera låga hyror för hälften av
hyresrätterna. Frihamnens utveckling kan ha betydelse för Ringöns framtida roll.
I ett anslutande samtal med en av representanterna från Älvstranden Utveckling AB framkom att
man funderar på hur bottenvåningarna ska användas i Frihamnen. En idé skulle kunna vara att
använda vissa lokaler som skyltfönster för produkter som erbjuds och där det större lagret,
reparationsverkstad etc finns på Ringön. En annan idé är att ha utlämningsställe i Frihamnen för
sådant som produceras eller förvaras på Ringön, allt från mat till verktyg. Enklare arbetsuppgifter –
t.ex. att transportera produkter mellan Ringön och Frihamnen – skulle mycket väl kunna ingå i ett
socialt företags affärsidé. Det finns anledning att ta till vara de geografiska och fysiska realiteter som
föreligger och se möjliga nya företag och verksamheter när Frihamnen växer fram det närmaste
decenniet.
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Ett annat spår för Frihamnen kan ju vara att kombinera låg hyra med ett större ansvarstagande.
Kanske som en gammaldags ”portvakt”, men i dagens kontext mer inriktad på att hantera löpande
leveranser av beställda varor – och returleveranser efter hyra - åt husets övriga hyresgäster.
Generellt handlar det om att se möjliga tjänster i ett samhälle som byter ut den ohållbara
varukonsumtionen mot en ekonomi som tillhandahåller funktioner av rätt kvalitet vid rätt tidpunkt.
Ringön med sin centrala plats i staden och i regionen blir i det sammanhanget viktig att ta till vara
som resurs.

9. Genomförda workshops – idéer och förslag
1. På Järnhallen, 30 november 2016
Workshoppen samlade ett 20-tal deltagare från olika organisationer och företag. Man hade i förväg
fått del av några tankar och begrepp inför mötet ( se ”bilaga inför 30 nov några begrepp till
förstudien”).

(Bilder från workshop 30 november)
I workshoppen deltog representanter från Fastighetskontoret, Coompanion, Studiefrämjandet, First
to Know, Staden vi vill ha, Kokokaka, Recreate Design Company, Vägen Ut! Fastighetsservice,
Kolgruvan 12, Changemaker och Göteborgs Universitet.
Deltagarna är antingen direkt själva verksamma på Ringön eller är involverade i processer och/eller
verksamheter som finns eller vill etablera sig på Ringön.
Workshoppen handlade om att beskriva Ringöns styrkor, potential och möjligheter, samt att
gemensamt diskutera hur det fortsatta arbetet bäst organiseras.
Styrkor
De styrkor som framkom handlade bl.a. om det fysiska i form av: området är centralt beläget, mycket
tillverkningsindustri, småskalig fastighetsstruktur, närhet, myller av verksamheter, hyrespriser, stora
ytor, kontaminerad mark = inga bostäder, redan etablerad infrastruktur, lätt att hitta i en enkel
gatuplan, logistik, transporter, tillgänglighet, direkt kontakt med vatten, vatten som resurs för
produktion med båtvarv.
Och om det innehållsmässiga och kulturella i form av: friståendet, en tydlig dragningskraft, karaktär,
uppmärksamhet, verksamhetskultur, mångfald bland företagare, stark historik, hantverkskunnande,
appellerar till olika grupper, frihetskänsla, ruffighet, kontraster, området utvecklas under radarn,
fristående från annan stadsutveckling, engagemang för Ringön, kommande kluster, billiga luncher,
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hjälpsam kultur, möjlighet att göra som man vill, etablerad kultur och konstscen, engagerad
fastighetsägarförening med fördelat förvaltningsansvar, vattnets närvaro och påverkan på
verksamheter, varumärket.
Potential och möjligheter
När det gäller potential (på sikt) och möjligheter (närmare i tiden) framkom en mängd tankar och
förslag. Ett 20-tal idér kring samarbeten och ett 40-tal mer konkreta utvecklingsområden:
Samarbeten och utveckling: Korsbefruktning mellan verksamheter, cultural blender ( mot bakgrund
av att här finns 700 företag), att se Ringön och Frihamnen som ett område, att ta tillvara befintligt
hantverkskunnande för smartare materialanvändning, att stimulera industriell symbios, att se Ringön
som ett komplement till den stadsutveckling som leds av Älvstranden Utveckling AB, av Mistra Urban
Futures och av Lindholmen respektive Johanneberg Science park, att uppmuntra att existerande
verksamheter börjar använda varandras resurser i större utsträckning, att ta tillvara hur gammalt och
nytt tänk möts, att appellera till många olika grupper, att stimulera utvecklingen av en lokal ekonomi,
att se Ringön som en social och ekonomisk katalysator, att ta tillvara ett lågt nyttjande av lokaler, att
se Ringön som platsen för nya affärsmodeller och samverkansformer, att föra dialog med befintliga
och nya verksamheter, att låta Ringön bli mer att ett co-working space, att dela ytor mellan
verksamheter, att få hit folk från andra delar av stan, att inse och använda att olika människor skapar
möjligheter.
Specifika delar att undersöka närmare när det gäller Ringöns utveckling:
Vattnet, logistiken, etablering av nya affärsmöjligheter på kvällen, möjlig 24timmarsverksamhet, att
mer genomtänkt undersöka och stödja etableringsmöjligheter för SME-företag och start-ups, att
studera hur ett större lokalt ansvar ger nya mervärden, att synliggöra hur udda verksamheter direkt
och indirekt påverkar hur en stadsdel utvecklas, att synliggöra för nya företag att här får man mer för
pengarna, att ta till vara att här finns mycket vägyta, att utgå från Ringöns historik för att se nya
möjligheter, att addera mer av lokala värden, att etablera en kulturscen, att ta till vara det faktum att
här finns låga hyror, att bygga vidare på befintlig och stor acceptans för olikheter, att hitta sätt att få
fler i arbete och utbildning, att Ringön är ett levande område, att Ringön är ett område dit alla hittar,
att satsa på riktade arrangemang till olika målgrupper, att se kulturen som styrka, drivkraft och som
kitt för utvecklingen, att använda hantverksföretagen på ett mer genomtänkt sätt, att se närmare på
hur industri och hantverkskunnande kan tas till vara och behållas på Ringön, att bygga varumärket,
att mer innovativt dela ytor, att utveckla ett recyclingområde, att titta närmare på konsumtion i
närområdet som alternativ till import av produkter något som bör ge renare produkter, att forma en
bättre kollektivtrafik eller innovativa transportlösningar för företag och individer, att bättre
synliggöra och ta tillvara sociala motiv för företagens utveckling, att arbeta med stadsutveckling i
närområdet, att öppna upp för kreativa näringar, restauranger, kaféer, matproduktion, att få fler
människor i sysselsättning, att se hur Ringön kan bli en mer integrerad del av staden, att bygga vidare
på det okomplicerade och gräsrotsförankrade i det som är Ringöns styrkor.
För den fortsatta processen rekommenderade workshoppen en annan väg än vi ursprungligen
planerat. I stället för att brett bjuda in till tvärsektoriella workshoppar och möten rekommenderade
deltagarna att bygga vidare på det intresse för fortsatta samtal som visat sig.
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Tankarna fångades upp i en workshop den 24 januari 2017 under rubriken ”Möt dina nya grannar”.
I övrigt framkom en hel del värdefulla synpunkter den 30 november.
30 november - några idéer för fortsättningen
Varför och vad
1. Synliggöra vad som finns idag. Måla upp en karta. Vad tillverkas och görs på Ringön?
2. Idag finns en massa träd men ingen ser skogen, helheten.
3. Varumärket, vad står ”Made in Ringön” för ?
4. Skadegörelse och brottslighet minskar om mer folk rör sig på andra tider.
Hur
1. Bottom-up-perspektivet avgörande. Det innebär att främja den organiska framväxten av
verksamheter på Ringön. Detta leder till behovet av att fokusera på nyttan för befintliga
företag.
2. Medskapandet viktigt. Att få med sig folk är inte lätt.
3. Obalans mellan offentliga verksamheter och företag. Företagen betalar för att delta.
4. Ö-posten en kanal att nå företagen. Saltet på Ringön är en del av verktygslådan.
Dialogfrågor
1. ”Hur vill du att Ringön utvecklas?” För att fånga framtidsbilder.
2. ”Vad händer med Ringön om inget händer ?” Ett alltför bra läge för att inte tas tillvara.
3. ”Vad ser ni för hot idag?” Adressera möjligheter och hot i samma frågeställning.
En annan möjlighet med Ringön: Testplattform för Överenskommelsen
Överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhället har funnits i fem år (se text ovan ang
utvärdering av Bert-Ola Bergstrand). Ringön skulle kunna vara en plats för konkreta
samverkansprojekt, där olika myndigheter (statliga och kommunala) tillsammans med civilsamhällets
representanter testar olika genomförandeformat, arbetssätt och processer. Ringön erbjuder en
mångfald av arbetsplatser, ofta med hantverk och praktiska yrken i fokus. Här finns på ett annat sätt
än i bostadsområdena konkreta resurser som kan tas i anspråk för nya initiativ.
2. ”Möt dina nya grannar” – den 24 januari 2017 hos Kokokaka
Även denna gång deltog cirka 20 personer. Workshoppen genomfördes som ett frukostmöte hos
företaget Kokokaka på Stenkolsgatan.
I enlighet med tankegångarna från den 30 november fanns grundtanken att sammanföra nya och
tidigare verksamheter på Ringön för ett erfarenhets- och idéutbyte.
Deltagarna representerade bl.a. Recreate Design Company, Smyrna Second Hand, One Stop Future
Shop, Coompanion, Lundby Plåt AB, Studiefrämjandet, Mikrofabriken, Göteborgs Stad Cirkulära
Göteborg, Renova, Tillskärarakademin och Kokokaka.
Workshoppen får framför allt ses som en formmässig testballong för hur nya kontakter kan skapas ur
gemensamma behov och intressen. Verksamheterna berättade om sig själva och om de utmaningar
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man står inför. Man delgav också varandra vilka olika nätverk och samarbeten man ingår i. Den
företagarförening som finns fokuserar på Backa-området.
Några konkreta behov som synliggjordes var att
1. Synliggöra och matcha resursbehov och andra behov för varandra på ett ”Internt Blocket”,
eventuellt via Ö-posten. Tillgängliga och behövda resurser skulle kunna handla om både
fysiska och mänskliga, om enklare arbetsinsatser och specialistkunskaper. En lokal
arbetsmarknad kan i förlängningen utvecklas ur detta.
2. Att se fastighetsägarföreningen som en kanal att nå ut beträffande lokalbehov.
3. Att närmare ta kontakt med det befintliga klustret för tillverkningsföretag.
4. Att eventuellt formera ett textilkluster.
5. I efterhand framkom också tanken att ta till vara Ringöns profil av en funktionell verkstad. Här
kan man göra ”allt”, men bara lite i taget. Att Ringön samlar en stor mängd yrkeskunnande
och yrkesskicklighet snarare än ett stort realkapital i form av maskinparker.

Vid avslutningen av workshoppen framkom ett intresse att fortsätta på den inslagna vägen och gärna
i samarbete med Saltet på Ringön och Ö-posten.
Formen för ”Möt dina nya grannar” skulle också kunna inkludera ett kontinuerligt nätverk, som
föreslogs av Emma Öhrwall att kunna ha följande funktion och organisation:
Arbetsnamn: Nätverket Grannskaparna
Ett nätverk av nyetablerade verksamheter och aktörer på Ringön.
Syfte: Att nyetablerade verksamheter skall integreras med befintliga verksamheter.
Vision: Skapa gemenskap/grannskap,
Skapa industriella symbioser/samverkan,
Underlätta för en social cirkulär ekonomi och
Bevara Ringöns karaktär och diversitet och motverka gentrifiering.
5. Metod: Uppsökande,
Event "Möt dina nya grannar",
Workshops för att skapa symbioser mellan verksamheter,
Ett internt Blocket för materiella (spill och överflöd) och immateriella resurser
(hjälpsamhetsandan). Vilket leder till ett lokalt kretslopp och förstärkt lokal ekonomi.
6. Mål: kartlägga aktörer och synliggöra dessa för varandra.
Kartlägga material och energiflöden på Ringön.
1.
2.
3.
4.

Kommentar från de två första workshopparna från ”Saltet på Ringön”
Efter att de två första workshopparna genomförts återkom Matilda Lindvall från ”Saltet på Ringön”
med några tankar kring fortsättningen i relation till ”Saltet…”, Ö-posten m.m.
Matilda Lindvall vill avvakta något för att se hur respons och behov utvecklas.
Ur ett mejl den 5 februari 2017: ” (Rapporten) är bra tycker jag. Flera intressanta synpunkter som har
kommit fram. Gillar det där med att synliggöra vad som finns idag och göra ngn slags karta över det.
Väldigt bra. Och dialogen om vad som händer med Ringön om inget händer. Jag ställer den frågan
ganska ofta själv. Vad det gäller att Saltet bjuder in till "Möt dina grannar" så tror vi nog inte att vi
ska vara med på allt. (….) Jag tror vi väntar och känner av responsen och behovet innan vi startar
igång ngt ytterligare. Jag älskar idén, den kanske bara kan få vila ett tag.”
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3. Workshop för kommunala förvaltningar och inbjudna organisationer.
Om deltagarna
18 deltagare samlades den 8 mars 2017 på Fastighetskontoret för att få en sammanfattning av
förstudiens resultat så långt och för att bidra med tankar och synpunkter kring på vilka sätt stadens
förvaltningar kan delta i den möjliga utvecklingen på Ringön. Frågan som ställdes var:
”Vad kan min verksamhet bidra med för att ta vara på Ringöns potential?”.
Tio förvaltningar deltog: Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret,
Miljöförvaltningen, Park och Naturförvaltningen, Social Resursförvaltning, Kretslopp och Vatten,
Konsument och Medborgarservice, SDF Lundby och SDF Västra Hisingen. Därutöver medverkade sex
personer som deltagit i någon tidigare workshop i förstudien.
Från Trafikkontoret och Park och Naturförvaltningen kom konkreta förslag eftersom mycket idag
kretsar kring transporter på Ringön: ”Vi kan arbeta för att göra miljön trevligare och grönare. Idag är
det mycket tung trafik på Ringön och det saknas övergångsställen. Vi kan göra Ringön synligare och
säkrare”.
Park och Naturförvaltningen planerar att flytta från Ringön 2025. Representanten för förvaltningen
sa att man gärna vill vara kvar. Samtidigt är det störande att ha ÅV-industrin som grannar, fick vi
höra. Det är mycket dagliga transporter och det luktar illa.
Om lokaltillgång, regelverk, byggande och bostäder
Lokalerna är inte fullt utnyttjade idag. Det finns ytor som inte används optimalt, både inomhus och
utomhus.
Regelverket är inte brukardrivet – det vore en fråga för juriststuderande att titta närmare på. Varför
utvecklas Ringön på det sätt som sker tack vare eller trots befintligt regelverk?
Buller och föroreningar viktiga orsaker till att bostadsbyggande knappast är aktuellt på Ringön. Några
styrkor med Ringön är de låga hyrorna och den unika karaktären av småindustriområde. Hur kan vi
behålla det livskraftiga och samtidigt förnya och låta Ringön bli mer tilltalande ?
Genom att behålla de små tomträttsavtalen så blir det inte intressant för större aktörer att
exploatera Ringön. Samtidigt skulle ny forskning kunna titta på boende nära industri, ett boende på
industrins villkor. Viktigt är att inte ge bygglov åt traditionella bostäder och att försiktigt värna det
småskaliga och samtidigt utveckla – här finns en motsättning att vara observant på.
Fastighetskontoret ansåg det fel att börja med bostäder. Vissa fastighetsägare vill gärna ha bostäder.
Även bokaler leder fel. Blandningen av verksamheter är en vinst i sig.
Om Ringöns roll i helheten
Några ansåg att Ringön redan idag fungerar som en hub och kan ha rollen av en inkubator för
nyföretagande och nya sätt att jobba. Detta kan i sin tur få människor att röra sig in i staden. Mer
arbetsplatser skapar rörelse. Förvaltningarna kan stödja och påverka i de frågorna. Öka samarbetet,
ta vara på synergieffekter, involvera större aktörer, var några av förslagen.
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I diskussionen om relationen till den snart bybyggda Frihamnen nämndes från olika håll att Ringön
kan vara en del av Frihamnen, men också att Ringön primärt inte är en pendang till Frihamnen.
Ringön har ett värde för hela Göteborg.
Om svårigheter för förvaltningarna
Fastighetskontoret betonade att mycket hänger kvar från 60-talets lösningar i form av en
funktionsuppdelad stadsplanering.
Som motpol till traditionellt beslutande inom förvaltingar beskrevs den möjliga utvevcklingen på
Ringön som en underifrånprocess, bottom-up. Men bottom-up måste definieras för att kunna stöttas
hävdades på mötet.
En slutsats från mötet var att linjestyrningen är begränsande. Projekt drivs utan att det finns en
bakomliggande projektorganisation som kan ta hand om resultat. Olika skalnivåer är också ett
problem.
En annan slutsats var att dialog med företagen på Ringön kräver leverans och ekonomi. Säger man A
måste man kunna genomföra B.
Om arbetssätt för att konkretisera en gemensam vision (delvis från mejlkorrespondens efter mötet)
Det skulle kunna finnas en gemensam vision för Ringön, oberoende av vilka beslutade ramar som
finns, exempelvis mot cirkulär ekonomi, kretslopp eller kanske kulturell industri? En förebild kan vara
projektet Ekologisk stadsdel i Majorna, där flera olika aktörer enats om en inriktning och en vision för
vad de vill ha i sitt närområde. Kanske något liknande skulle kunna fungera med intressenter från
Ringön. En fråga som de skulle kunna ställa sig då är till exempel vilka grannar skulle vi vilja ha här.
Vilka andra entreprenörer, verksamheter och kunder och användare behöver Ringön för att utvecklas
i den riktningen? Om verksamheter på Ringön enas om en vision i samråd med olika aktörer och
förvaltningar blir det lättare att förmedla information, att attrahera nya verksamheter och människor
som har bärande visioner och idéer.
Om andra sätt att komma vidare (delvis från mejlkorrespondens efter mötet)
1. Kanske att verksamheterna i Ringön skulle vilja samla sitt restmaterial på ett ställe och antingen
använda sig av varandras restmaterial, eller bygga upp något slags kreativt återanvändningscentrum.
2. En arbetsledare med snickarkunskaper skulle kunna handleda personer i daglig verksamhet *) som
på dagstid kan ta in och renovera eller rusta upp trasiga möbler för förvaltningen. Eller bygga möbler
och annat som det finns behov av. Under kvällstid kanske verkstadsutrymmet kan vara öppet för
invånare att låna eller boka? Det hade ju varit underbart om det fanns både symaskiner och en
verkstad att tillgå. I vissa fall hade kanske kommunen kunnat bedriva verksamheter i anslutning till
verkstadsområden med syfte att öka möten mellan olika personer. Exempelvis hade ett gruppboende
eller ett äldreboende kunnat ligga i närheten av ett sy-cafe så att de äldre kunde handleda och träffa
lite folk i olika åldrar.
Workshop nr 3 synliggjorde några ytterligare möjligheter för Ringön och pekade även på svårigheten
för stadens förvaltningar att på ett samordnat sätt samverka i projekt och processer, som inte leds av
staden själv. Bottom-up-processer behöver definieras, nämndes på mötet. Frågan är vems ansvar
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detta är.
*) Daglig verksamhet är en sysselsättning på dagtid som gäller personer som saknar förvärvsarbete och som har
intellektuell funktionsnedsättning, autism eller en förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder och som är i yrkesverksam ålder och
omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

4. Avslutande dialogseminarium den 30 mars 2017
Det avslutande seminariet den 30 mars samlade 18 deltagare och fångade upp de viktigaste
rekommendationerna för att ta till vara potentialen med Ringön som en plats där bärande exempel
på social ciruklär ekonomi kan förverkligas. Det handlar på ett övergripande plan om att






Visa respekt för och att bevara Ringöns befintliga kvaliteter.
Ta vara på den mänskliga dimensionen och betydelsen av en fungerande mötesplats.
En fortsatt plattform behövs för processen framåt, ingen aktör klarar detta i dagsläget.
Se och använda Ringön som en testarena för olika och nya samarbeten.
Underlätta ett större ansvarstagande, bl.a. genom i inköp och på andra sätt stödja de
företag som finns på plats och som vill bidra till Ringöns utveckling.

Gabriella Olshammar från Göteborgs Universitet inledde med en bakgrund. Det är många som vill
göra något på Ringön. Men vi måste bestämma oss, menade Gabriella. Ringön riskerar att förändras
för långt om alla ändringsförslag går igenom.
Tre av närvarande verksamheter berättade om sina sociala företag: Recreate Design Company, Vägen
Ut! Fastighetsservice och Utbildningsrederi AB. Därefter berättade Emma Öhrwall från
Studiefrämjandet om initiativet Folk Space, som vill ta plats på Ringön för olika slags produktion och
hon refererade även information om One Stop Future Shop, som vill hjälpa mikroentreprenörer att
komma igång.
Därefter bidrog fyra av förstagångs-deltagarna med spontana associationer, som handlade om allt
från Aquaponic-odling och mötesplatsbehov till inspiration och farhågor kring för snabb förändring.
Processtödföretaget First to Know bidrog med erfarenheter från andra utvecklingsprocesser, där
man betonade vikten av starka nätverk, men också möjligheten att ta till vara engagemanget hos
volontärer och stödresurser i den ideellt burna sociala sektorn.
Park- och Naturförvaltningen höjde ett varnande finger för ett ökat tryck på byggande på Ringön
efter 2025.

10. Att göra – per tema och per verksamhetskategori
Ur ovanstående material kan slutsatsen dras av det finns många konkreta idéer om hur Ringön kan
utvecklas som en tydlig resurs för social cirkulär ekonomi. Förslagen och idéerna är – som brukligt är
– en blandning av stort och smått och de har olika sannolikhet för ett framgångsrikt genomförande.
Det som talar för att många av förslagen är genomförbara är att utvecklingen redan är igång. Det
söker sig företag och verksamheter till Ringön, som ser ett värde i placeringen på Ringön,
sammanhanget, tillgängligheten och utvecklingsmöjligheterna.

31 (57)

Ringön för social cirkulär ekonomi – den 4 maj 2017

När detta under förstudiens gång blev uppenbart föll också idén på plats att bygga vidare på det
intresse som faktiskt finns. Workshoppen ”Möt dina nya grannar” och den möjliga nätverksfunktion
som kan formas ur denna typ av möten illustrerar just detta. Intresset för samverkan finns,
nyfikenhet och win-win-upplägg ligger nära till hands. (Se även nedan Willy Rudmans kommentar om
hur samverkan redan har inletts med företag på Ringön – och då har hans verksamhet bara funnits
på plats i någon månad!)
Tematiska huvudspår som synliggjorts under förstudien
Det framträder ett antal intressanta tematiska verksamhetsområden som tycks locka nya
verksamheter och där det finns förutsättningar att den nya ekonomin kan ta form. Här några
exempel utan rangordning:
1. Odling, livsmedel, förädling, mat, svinn och kretslopp, bl.a. som en utveckling av de
stadsodlingsinitiativ som tar form.
2. Textilproduktion, kläder, mode och design.
3. Möbler, inredning, renovering, hantverk kopplat till boende och inredning.
4. Upprätta ett återanvändningscentrum.
5. Verkstadsteknik, reparation, upparbetning hantverk bl.a. kopplat till båtar och cyklar.
6. Materialkunskap, allt från enklare jobb till innovationer
7. Varvskunnande, reparationer
8. Utveckling av närtransporter som gynnar företag, verksamheter och kunder oavsett
bransch.*)
9. Nya affärsmodeller i den sociala cirkulära ekonomin.
Till samtliga dessa områden kan så småningom kopplas insatser som på ett innovativt sätt tar till vara
människors kunskaper och engagemang. Arbetslösa kan genom att slussas in på rätt sätt i rätt
sammanhang se möjligheter att få arbeta med det de behärskar och/eller vill utveckla. De nämnda
verksamhetsområdena kan involvera både kvinnor och män och kan skapa förutsättningar för en ny
arbetsmarknad baserad på ny matchning av behov, efterfrågan, sammanhang, utbildning, ekonomisk
bärkraft, idéutveckling och delaktighet.
Hur dessa initiativ i detalj ska utformas är lämpligt att studera genom tvärsektoriella projekt och
fristående arbetssätt, där spirande nätverk får en central roll för inriktning, tidsplaner och
genomförande.
Det pågår forskning och samarbeten på flera av nämna tematiska områden. Nya initiativ introduceras
också. Ett FORMAS-finansierat forskningsprojekt kring mat från Hisingen kan nämnas till mat-temat.
Exakt hur slutsatserna från den forskningen ska kunna fångas upp i arbetet kring Ringön är för tidigt
att säga, men det är ett konkret exempel på hur den nya sociala cirkulära ekonomin kan främjas av
sådant som pågår i närområdet. Mer info om Hisings-mat-projektet här: http://bit.ly/2kZsryg
*) När det gäller närtransporter finns all anledning att koppla testverksamhet till pågående forskning
vid Lindholmen Science Park (http://bit.ly/2l00Kp2 ) samt till de transportbehov som synliggörs
genom projekt som Cirkulära Göteborg och Stadslandet. Se även nedan ang några förslag till
transportlösningar.
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Vem kan ansvara för vad?
Det går att dra samman alla slutsatser, förslag och idéer i en lång lista baserat på det som skrivits i
denna rapport, men det mest intressanta är kanske att diskutera vad olika aktörer kan ha för roll för
de fortsatta processerna. Vilka av förslagen som genomförs beror ju till stor del på vem som känner
ett ansvar att ta tag i dem och som får förutsättningar att göra det.
Kommunala fackförvaltningar
Fastighetskontoret,
Miljöförvaltningen etc

BRG och ”Saltet på Ringön”

Stadsdelsförvaltningar

Kan säkerställa att det finns resurser att löpande följa utvecklingen
på Ringön, kan delta i sammankomster, kan föreslå vilka resurser
som kan anlitas och kan i vissa fall delta med projektresurser i form
av personal.
Projekt som leds av fackförvaltningar kan tydligt få i uppdrag att
söka synergier med de processer och utvecklingsprojekt som har
med Ringön att göra. Kan i vissa fall ta på sig sammankallanderoll
och säkerställa att viktiga utvecklingsprocesser inte stannar upp.
Kan säkerställa att information (nyhetsbrev, webb m.m.) når både
de berörda och en bredare intressad allmänhet. Tidningen GP har
nyligen publicerat flera reportage om just Ringön – här har de
kommunala organen en särskild uppgift att säkerställa att det som
sker också blir synliggjort på ett övergripande plan. Det är svårt för
enskilda aktörer att ta på sig ett samhällsinformationsansvar.
Vem ska definiera de pågående bottom-up-processerna?
Älvstranden Utveckling AB kan utreda och ta till vara synergier med
utvecklingen i nya Frihamnen och Ringön, inte minst i relation till
den framväxande sektorn av sociala företag och mot bakgrund av
ambitionen att erbjuda subventionerade hyresnivåer för hushåll
med lägre inkomstnivåer.
En diskussion bör föras om vilken roll Business Region Göteborg
och projektet ”Saltet på Ringön” kan ha för den fortsatta bredare
satsningen på Ringön i syfte att främja specifikt framväxten av den
sociala cirkulära ekonomin. Det finns en kommunikativ roll att axla
( se ovan) där företag och verksamheter får kännedom om vad som
pågår. Utvecklingen av den sociala cirkulära ekonomin ligger inte
självklart innehållsmässigt under ”Saltet..”s arbetsuppgifter.
Rollfördelning och ansvarsgränser behöver diskuteras
förutsättningslöst. Se även kommentaren från Matilda Lindvall i
kapitel 9 efter två workshoppar.
Lundby SDF har av uppenbara skäl all anledning att ha en roll i det
som kan utvecklas på Ringön. Det handlar åtminstone om att säkra
upp att information kommer olika sektorer inom förvaltningen till
del. En kontinuerlig ”följeresurs” rekommenderas för att
förvaltningen på ett optimalt sätt ska kunna ta till vara synergier av
det som utvecklas på Ringön, inte minst när det gäller
arbetsmarknad, praktikplatser, kopplingen till grundskolan och de
sociala frågorna. Ringön kan mycket väl utvecklas till en plats där
ungdomar som har svårt att klara skolgången kan hitta en
framkomlig väg via kontakter med de företag som verkar på
Ringön.
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Kommunala projekt,
”Cirkulära Göteborg” och
”One Stop Akademy”,
Stadslandet, m.fl.

Fastighetsägarföreningen och
företagsnätverk på Ringön

Nya nätverk av företag,
”textilnätverket”, ”Möt dina
nya grannar” etc

Västra Götalandsregionen
(VGR)

Utvecklingen på Ringön kan ha stor betydelse för hur denna typ av
projekt utvecklas. Det gäller att analysera möjliga synergier,
arbetsformer och samarbeten för att inte dessa möjligheter ska gå
förlorade. Det är inte säkert att detta arbete ryms inom ramen för
de medel som projekten har till förfogande. Utan att ha stämt av i
detalj med dessa projekt är det sannolikt att denna typ av
samverkan ligger mycket nära till hands och har en betydande
potential att bidra med starka och ömsesidiga mervärden även ur
ett kort tidsperspektiv. En möjlighet är också att inkludera Ringön
som ett konkret objekt (case) i en större ansökan om EU-medel.
Fastighetsägarföreningen på Ringön samlar flera engagerade och
entreprenöriella aktörer. Det finns också ett nätverk för
tillverkningsindustrier på Ringön. Det kan vara viktigt att i rätt läge
säkerställa att dessa föreningar och nätverk kan välja att bidra till
Ringöns utveckling. Inte som en förväntan utan snarare som en
affärsmässig och kommunikativ hävstång för flera av de befintliga
verksamheterna och fastighetsägarna.
Nätverk har den fördelen att det finns tydliga gemensamma
faktorer som gör dem attraktiva för flera verksamheter. Tid
behöver inte spillas på att förklara vad en verksamhet har som
affärsidé, mål eller syfte. Eftersom tiden är en begränsande faktor
för alla som tar betalt för sin arbetstid är det viktigt att optimera
nätverkens roll i utvecklingen. De bör ha kännedom om och själva
kunna göra inspel till processer, men inte åläggas att delta om de
inte själva väljer att göra så.
En tanke kan vara att något av de nätverksföretag som vill verka
inom social cirkulär ekonomi också ges resurser till att upprätthålla
kontaktlistor, någon webbsida etc, eftersom det är viktigt att
information snabbt kommer ut till intresserade. De direkt berörda
har ett egenintresse att informationsspridningen fungerar.
Samtidigt är det inte rimligt att någon enstaka aktör ska ta på sig en
nyckelfunktion utan ersättning. Crowdfunding kan vara en lösning
på detta, alternativt projektfinansiering under en uppbyggnadsfas.
I sin kommentar till förstudien pekar Anders Sandoff också på
sårbarheten hos de nystartade företagen, som har fullt upp att
klara sin egen överlevnad.
Precis som denna förstudie möjliggjorts av medel från Västra
Götalandsregionen är det tänkbart att se en fortsatt uppbyggnadsfinansiering genom VGR för att ta till vara de möjligheter som nu
föreligger.
Förutom att Ringön i sig kan bli en tydlig resurs i Göteborgssammanhanget kan även andra regionala initiativ kopplas till detta.
På Orust finns t.ex. ett tydligt intresse att undersöka och utveckla
ett ”ReTuna” för landsbygden. Föreningen Orust
Kretsloppsakademi diskuterar i skrivande stund just denna
möjlighet och skulle naturligtvis ha stor glädje av att ”haka på” det
som utvecklas på Ringön och i Göteborg.
Det finns andra synergier att ta till vara, inte minst Idéslussens
arbete, stöd till mikroentreprenörer genom One Stop Future Shop
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Handelshögskolan, CfK mfl

Chalmers m.fl.

Befintliga företag, Stena
Metall, Renova, Lundby Plåt,
Gothenius Varv, etc etc

Studiefrämjandet, NGO:er,
fristående projekt och initiativ

Arbetsintegrerande sociala
företag, sociala företag

och liknande initiativ som genomtänkt kan spridas i regionen.
Kombinationen social cirkulär ekonomi är intressant ur ett
forskningsperspektiv. Hur växer initiativ fram? Vem gynnas av
utvecklingen? Hur ser balansen mellan risktagande och ansvar ut?
Hur ser ekonomin ut i ett cirkulärt flöde – dvs när återfår ett avfall
ett nytt värde och ska detta värde definieras respektive omsättas i
konkret debitering? Det finns många frågor att studera och
området är nytt. En fortsatt utveckling på Ringön blir ett intressant
test i verkligheten för att isolera framgångsfaktorer och för att lära
av processerna. Anders Sandoffs frågor (se bilaga) kring möjliga
målkonflikter mellan traditionell ekonomi och social cirkulär
ekonomi ligger nära till hands att utforska närmare.
Avfallsforskningen har redovisats i denna förstudie.
Doktorsavhadlingen pekade på ett antal brister som måste
åtgärdas. Det som för en utomstående känns allra viktigast är att
våga koppla ihop den tekniska forskningen kring material, kvalitet
och produktsäkerhet med den ekonomiska och sociala forskningen.
Vilket värde har en cirkulerad produkt realt och vilket värde
uppfattar köparen att samma produkt har? Pris och värde är ju inte
samma sak och hur standardiserar vi kring detta?
Det finns uppskattningsvis minst 600 verksamma företag på
Ringön, flera av dem är små med få anställda. Men många har en
kunskap i hantverksyrken, materialhantering, svetsning, fogning,
reparationer, installationer….
De befintliga företagen har självklart en roll att spela om de vill,
något som kan stärka den lokala ekonomin och ge utrymme för
lokala tjänsteföretag, restauranger, designföretag, transportföretag
etc. Enligt telefonintervjuerna kan det röra sig om mellan 100 och
150 företag som är intresserade av nya sätt att samarbeta på
Ringön. Det som Willy Rydman beskriver (se nedan) illustrerar hur
det kan se ut och gå till på ett okomplicerat sätt. Samtidigt är det
viktigt att de befintliga företagen ser möjligheterna och tar till vara
synergier där de finns. Det kan stärka utvecklingen på flera sätt. Att
det är svårt att locka företag till möten får inte hindra försöken att
göra så. Den återkommande gatufesten blir också en möjlighet för
fler företag att synliggöra sin verksamhet för andra aktörer.
Civilsamhället har flera viktiga roller i Ringöns fortsatta utveckling.
Flera av organisationerna utgör i sig själva bryggor mellan individer
och verksamheter. Kring flera av projekten finns också en tydlig
kunskapsutveckling och folkbildningsambition. Allt detta måste tas
till vara och omsorgsfullt ges utrymme för att bottom-upperspektivet ska kunna fungera.
Det blir därmed också viktigt för projektfinansiärer att förstå vikten
av stöd till ofinansierade resurser, som kan kanaliseras via
civilsamhället.
Järnhallen har en möjlig roll som samlande mötesarena.
Dessa företag och verksamheter behöver tydliggöra sin roll både i
förändringsprocesserna och i en tänkt målbild. Man tar på sig en
viktig uppgift redan i etableringen av verksamheten och det är en
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Det som ännu inte syns…

självklarhet att verksamhetens överlevnad är helt avgörande. Det
finns fortfarande en viss oklarhet i på vilka premisser de sociala
företagen konkurrerar med ”traditionella” företag. Hur ska
upphandling göras när villkoren skiljer sig så pass mycket som de
gör? Vad vill de sociala företagen själva? Hur ser andra på deras
verksamhet? De sociala företagen fyller en otroligt viktig funktion,
men det saknas ofta en förståelse för hur dessa företag ska
jämföras med andra företag. Testpilotprojekt på Ringön skulle
kunna synliggöra dessa frågor och skapa förutsättningar för en
bredare diskussion om olika verksamheters roll i helheten.
Förändringsarbete öppnar upp nya möjligheter. Ett antal aktörer
syns ännu inte på Ringön, men skulle kunna ta plats och fylla viktiga
behov.
Ett sådant behov är det som börjar ta form genom intresset för
urban odling och förädling. Företag som Changemaker och initiativ
som Foodmaker diskuterar etablering på Ringön. Om och när urban
livsmedelsproduktion tar form på Ringön drar det med sig flera nya
behov och utvecklingsprocesser. (Aquaponic-satsningen i
Slakthusområdet är också en intressant illustration till vad som
utvecklas just nu).
Ett sådant är lokala transporter (som nämndes tidigare på ett par
ställen i denna rapport). Ett antal konkreta förslag på hur
transportbehoven kan lösas har dykt upp under förstudiens gång.
1. Älvförbindelse – en eller två hållplatser för Älvsnabben, gärna
för cykelfärja, eftersom det underlättar cykellogistiken.
2. Lokalt spårvagnsspår på Ringön. Spårvagnsstallar ska byggas på
norra Ringön. En transportslinga runt Ringön skulle kunna
möjliggöra godstransport på särskilda spårvagnar vid lågtrafik för
att köra smågods mellan stadsdelar, gärna i standard minicontainer
typ det som Pling Transport använder för cykellogistik.
3. Lokal transportlösning typ ”Hemglass”, som kör fasta rutter på
Ringön och till/från Ringön med smågods, interna flöden och
kundleveranser, något som skulle optimera tidsnyttan för SMEföretag med mindre transportehov.
4. Satsning på cykellogistik i form av motsvarande Pling transport,
där lastcyklar transporterar inom Ringön och/eller till-från Ringön.
Elektrisk stöddrift, standard minicontainer-lösning etc. Här finns
möjliga synergier med pågående F&U-projekt på Lindholmen
Science Park.
5. Paketcyklar, liknande postens cyklar, eller Styr-och-Ställ för
smågods, eller en motsvarighet till Innerstadens
distributionssystem anpassat för lokala transporter på Ringön. I
förlängningen finns kring alla dessa förslag också utveckling av
tjänsteföretag, som kan erbjuda transporttjänster. Inte minst i
matsammanhanget blir detta intressant om den urbana odlingen
kommer igång i lite större skala.
6. Elmoped typ BZZT för mindre transportbehov.
7. En möjlig etablering av ett Cykelkök på Ringön.
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11. Jämförelse ansökan maj 2016 och denna rapport mars 2017.
I ansökan sammanfattades förstudien så här: Ringön har en mycket stor potential att utgöra platsen
för hållbar utveckling: nya företag och samverkansformer, som utgår från en social cirkulär ekonomi.
Stadsdelens kulturhistoriska värde, lokaler, förutsättningar och läge kan kopplas till en spirande,
nödvändig samhällsutveckling på det sociala området, för ett kretsloppsbaserat samhälle och för
generera nya arbetstillfällen för människor långt från arbetsmarknaden, samtidigt som detta skapar
utrymme för praktik, arbetsprövning, lärande och utbildning. Järnhallen blir navet och mötesplatsen
för nuvarande och nya företagare, konstnärer, idébärare och intresserade både under förstudien och
senare. Förstudien klarlägger intressenter, ansvarstagande, möjligheter, tidplan, resursbehov och
utvecklingsprocesser för det fortsatta arbetet. Förstudien optimeras för att samla information från
olika håll och för att processa idéer som kan förverkligas på kort eller längre sikt.
Kommentar: Det vi anade i maj 2016 att det skulle kunna äga rum på Ringön, har redan till stor del
inträffat. Företag söker sig till Ringön just för att verka i ett socialt cirkulärt sammanhang.
Målen med förstudien formulerades så här (resultat inom parentes):
Målen med förstudien är att
1. Intervjua minst 50 personer och intressenter, varav minst 1/3-del representerar befintliga
verksamheter på Ringön. (Resultat: genomfört).
2. Genomföra minst fyra workshops / informationstillfällen för inbjudna och intresserade.
(Resultat: genomfört).
3. Använda vernissager, event och möten i Järnhallen under hösten 2016 till att informera om
förstudien och de tankar som finns bakom förstudien, i syfte att identifiera intresserade,
koncept och idéer som kan ta form på Ringön. (Resultat: Järnhallen användes i november för
WS-1 och i mars för det avslutande seminariet. Informationsspridning fortsätter när
rapporten finns klar.)
4. Ge olika aktörer ett användbart beslutsunderlag för fortsatt deltagande i utvecklingen av
Ringön som en utvecklingsplattform för social cirkulär ekonomi. (Resultat: Uppfyllt).
5. Generellt lägger förstudien grunden för en fortsatt utveckling av Ringön som en resurs för
social cirkulär ekonomi. (Resultat: Uppfyllt).
Användbarheten formulerades så här:
Förstudiens resultat och slutsatser kommer att vara användbara för
Befintliga verksamheter och fastighetsägare på Ringön
Befintliga och nya verksamheter inom den sociala ekonomin
Befintliga nätverk och föreningar inom kollaborativ ekonomi, omställningsrörelsen och
miljörörelsen, liksom verksamheter som arbetar med sociala frågor, hälsa m.m.
Beslutsfattare och handläggare inom kommunens och regionens förvaltningar och
verksamheter
Entreprenörer, företag och initiativtagare med intresse för förstudiens grundtankar
Forskare och personer inom samverkansorgan nära forskningen
Järnhallens intressenter och besökare
Samarbetsparter och deltagare i förstudien
Kommentar: Förstudiens resultat är användbara för samtliga nämnda grupper.
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Förstudiens genomförande har med några mindre avvikelser följt ansökan. Exempelvis har
samarbetet med ”Cirkulära Göteborg” (som inte fanns som projekt när ansökan skrevs) ersatt
samarbetet med andra kommunala projekt.
Antalet deltagare i de genomförda workshopparna angavs till 30 manliga och 30 kvinnliga,
sammanlagt 60 personer i ansökan. Utfallet blev totalt 73 personer, fördelat på följande sätt:
WS 1 – 8 män, 9 kvinnor, 17 totalt
WS 2 – 8 män, 14 kvinnor, 22 totalt
WS 3 – 2 män, 15 kvinnor, 17 totalt
Sem 4 – 10 män, 7 kvinnor, 17 totalt
Vi har även kompletterat med telefonenkäter till befintliga företag för att få en mer heltäckande bild
av hur företagen ser på Ringöns utveckling.
Allmän kommentar: Ansökans förhoppning om att kunna synliggöra utbildningsbehov och
angränsande områden (praktik, SFI etc) har av flera skäl inte kunnat bli av. Frågorna är alltför
komplexa för att snabbt komma in på dessa synergieffekter och sekundära fördelar med den sociala
cirkulära ekonomin.

12. Några intryck och kommentarer från deltagare i processen
En förstudie, som samtidigt blir en början på en utvecklingsprocess kan inte sammanfattas på ett
”fotografiskt” vis. Ringöns utveckling pågår för fullt och förstudien har också blivit en del av denna
utveckling.
För att på något sätt objektivisera förstudiens arbete och potentialen för Ringön ur förstudiens
perspektiv har vi bett några deltagare att kortfattat formulera sina intryck. Gunilla Almered Olsson
och Anders Sandoff representerar akademin, Tobias Jansson representerar kunskapssamhället, Linn
Ryding myndighetssfären, Kurt Lindman de kommunala bolagen, Emma Öhrwall folkbildning och
NGO-sfären och Willy Rudman de nya verksamheterna.
Gunilla Almered Olsson, som är verksam vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs
Universitet och är professor i humanekologi, betonar värdet av kombinationen av befintliga
verksamheter och potentialen för det nya som kan ta form på Ringön:
”Ringöns nuvarande aktiviteter och den potential som finns för utvidgning av kollektiva aktiviteter
som arbetsintegration, resursåteranvändning, reparationer mm är perfekta illustrationer på
nödvändiga aktiviteter för ett samhälle som strävar till hållbar utveckling. Dessa aktiviteter gynnar
både social och miljömässig hållbarhet och de utgör goda exempel och ger inspiration för fler initiativ
och för undervisning, studier och forskning. Göteborgs stads hållbarhetsarbete uttrycks bland annat
genom arbetet med den Lokala livsmedelsstrategin där Ringöns potential för viss typ av
matproduktion är värdefull. Ur hållbarhetssynpunkt för Göteborg är det viktigt att kommunen som är
fastighetsägare skyddar Ringön från exploatering och markspekulationer.”
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Tobias Jansson, till vardags utbildare och workshopledare inom kunskapsområdet cirkulär ekonomi
och som bidragit med många tankar under arbetet uttrycker sig så här om varför han dras till Ringön.
"Ringön är intressant på många sätt, inte minst därför att det skulle kunna bli något annat än "den
svenska modellen" för utvecklingsprojekt av områden av den här typen. Jag tänker då exempelvis på
Östra Kvillebäcken i Göteborg och Hammarby Sjöstad i Stockholm där man raderade befintliga
verksamheter från jordens yta och byggde monokultur för chic medelklass. Om jag är rätt informerad
så får man inte bygga bostäder på Ringön, i alla fall inte i någon större utsträckning, på grund av att
marken är kontaminerad... Det öppnar upp för att befintliga verkstäder och andra verksamheter kan
få vara kvar under överskådlig framtid, samtidigt som området förnyas genom att co-workingställen
för frilansare, konst- och kulturverksamheter och underjordiska musikevenemang får växa till i maklig
takt."
Linn Ryding, utvecklingsledare stadsutveckling vid Stadsdelsförvaltningen Lundby, har också visat
stort intresse för förstudien och skriver:
” En utveckling av social, cirkulär ekonomi på Ringön skulle möjliggöra att värden skapas både för
stadsdelsförvaltningens verksamheter men också för stadsdelen som helhet. Utifrån ett
verksamhetsperspektiv skulle konceptet vara ett bra sätt för förskolor och skolor att pedagogiskt
utbilda framtidens göteborgare om hur ett innovativt kretsloppsbaserat samhälle kan fungera. Det
skapar också större möjligheter för arbetsmarknadsenheten att få kontakt med företagare och andra
för arbets- och praktiktillfällen. Under 2017-2018 kommer de första bostäderna att uppföras i
intilliggande Frihamnen. En del av dessa bostäder kommer att uppföras för nyanlända, vilka ännu
kanske inte är etablerade i samhället. Att ingå i sammanhang som social, cirkulär ekonomi skulle för
vissa individer kunna vara en möjlighet att snabbare hitta sin roll och plats i Göteborg.
Jag tänker dock också att det skulle fungera som inspiration och kunskapskälla för många andra
stadsutvecklingssammanhang som pågår i Lundby och i Göteborg.
På något sätt en förebild på hur det befintliga lokala livet/sammanhanget tillsammans med
nyskapande verksamheter (så som IT-företag etc.) möjliggör för nya lösningar som kanske inte
innebär undanträngningseffekter. Vilket stadsutveckling i städer ofta gör.”
Kurt Lindman, hållbarhetsansvarig på Renova, summerar några intressanta iakttagelser på detta
sätt: ”Jag tänker på Ringön som bostadsgöteborgs "Majorna" efter mötet! Människor som är
kreativa, öppensinniga och inte alls massproduktions-industriella i sitt tänk. Det kan en del störa sig
på men jag ser det mer som en USP ( unikt säljargument). (Renovas) verkstad funkar likadant det är
en funktionell verkstad, dvs de kan göra allt men bara en i taget, dvs inga löpande band. Det handlar
om yrkesskicklighet snarare än ett häftigt realkapital i form av maskinpark.
Ett stor svaghet är att man inte har en portal som beskriver de gemensamma resurserna.
Någon behöver driftigt folk och någon annan har svårt att sysselsätta dito. Portalen skulle
i det första läget främst bidra till ett ökat utbyte sinsemellan.”
Emma Öhrwall, som bl.a. arbetar för Studiefrämjandet i Göteborg och Mölndal, men också är
ordförande i Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG) uttrycker starka förhoppningar till vad som kan ta
form på Ringön. Hon ser ett framtida nav för civilsamhället kunna växa fram på Ringön, där det
skapas utrymme för kunskapsspridning, en lokal ekonomi och ett växande socialt kapital. Det finns en
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möjlighet att Ringön och det som tar form på Ringön kan öppna upp möjligheter i flera riktningar i
flera sektorer och för en mångfald i deltagandet. Här kan projekt och processer underlätta
framväxten av en annan livsstil på individnivå, där kunskapen blir tillgänglig för individer oavsett
bakgrund. Här finns förutsättningar att tilliten växer mellan aktörer och mellan deltagare, där
ansvaret blir mer delat. Det finns en möjlighet till en starkt ökad medvetenhet om centrala frågor och
platser finns och efterfrågas, vilken gör att många intresserade kan nå en ny informations- och
kunskapsnivå. En viktig komponent är att individer själva efterfrågar kunskapen. Storleken på Ringön
och på verksamheter har betydelse för den möjliga framgången. Göteborg och Ringön har potential
att bli en pilot för andra städer.
Willy Rudman, från nystartade Kolgruvan 12, som ska fungera som utvecklingsarena för start-upföretag beskriver sina intryck från de första månaderna på Ringön i mycket positiva ordalag.
Samarbetet med grannarna fungerar fantastiskt bra, säger han, och fortsätter: ”Vi får hjälp med
virke, elinstallationer och olika delfrågor som vi själva inte har resurser till.” Ett konkret samarbete
har redan kommit igång med Stena Metall (IL Recycling) och en industridesigner som hyrt in sig på
Kolgruvan 12 uppskattar mycket de enkla kontaktvägarna. Samtidigt efterlyser Willy stöd och hjälp
med kommunikation. Något ”Styr- och Ställ”-liknande system med lastcyklar skulle kunna vara en idé,
en fungerande älvförbindelse och att underlätta både persontransporter och transporter för
material.
Thomas Preifelt, från Vägen Ut! Fastighetsservice som sedan kort tid finns på Kalkbruksgatan på
Ringön sammanfattar sina motiv på följande sätt:
”Vad Ringön betyder för oss: En möjlighet att ha en lokal i centrala staden utan att behöva betala
skyhög hyra. Att förhoppningsvis möta nya kunder här ute.
Vi hoppas att Ringön får leva kvar i nuvarande skick men att man kan få hit verksamheter som
restauranger och kanske teatrar som gör att området lever även kvällstid. Här finns en kreativ
nybyggaranda och en generationsväxling verkar vara på gång.”
Anders Sandoff, från Handelshögskolan i Göteborg gör flera intressanta iakttagelser när det gäller
Ringön och hur den fortsatta processen kan se ut. (Hela kommentaren återfinns i en bilaga).
Anders Sandoff för ett resonemang om svårigheten med samverkan, dels ur kommunalt perspektiv,
men även ur ett näringslivsperspektiv. När det gäller företagen skriver Anders:” Framförallt handlar
det om att på allvar få hållbarhetsfrågor att utgöra en central del det värdeerbjudande som man
erbjuder. För detta fordras inte bara en bred delaktighet och samverkan mellan olika delar av
organisationen, utan även att företagets affärsmodell anpassas för att kunna värdesätta en bredare
syn på värdeskapande och därigenom hantera en ökad affärsmässig komplexitet.” Just detta nya
värdeskapande, som inkluderar hållbarhetsdimensionerna på allvar, är det som kan förverkligas i
framväxten av företag och verksamheter som arbetar i en social cirkulär ekonomi, vilket denna
förstudie vill illustrera.
Anders Sandoff exemplifierar dessutom med BID-processer, som internationellt varit mycket
framgångsrika när det gäller områdesutveckling. Samtidigt sätter han fingret på ett par av de
svårigheter som genast visar sig: ”Det kan finnas en spänning mellan att å ena sidan önska bevara
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och förstärka den kultur som redan finns och å andra sidan att nya influenser ges ett större utrymme.
Särskilt kanske detta kan komma att gälla just diskussionen om områdets attraktivitet och vem det
skall vara attraktivt för?”. Det finns en tydlig identitet på Ringön och en stark kultur, som behöver
delta i utvecklingsarbetet. Hur ska en process se ut som fångar upp både styrkan hos de befintliga
företagen och innovationskraften i de nya, frågas.
Begreppet ”social cirkulär ekonomi” är löst definierat och under utveckling, menar Anders Sandoff,
och fortsätter: ”Traditionella mått på framgång torde endast utgöra en delmängd av de
målsättningar som ett områdesutvecklingsforum med social cirkulär ekonomi i fokus, bör ha. Det kan
till och med vara så att traditionella framgångsmått står i direkt motsatsställning till de
målsättningar och utvärderingskriterier som bör gälla för ett sådant forum.” Därför blir det viktigt att
ett utvecklingsforum kan utveckla bortom egenintresset, hävdar han samt att Ringön till skillnad från
t.ex. Gamlestaden saknar boende och att den karaktär av allmänning som Ringön har både behöver
överbryggas och förstärkas.
För det fortsatta arbetet rekommenderar Anders Sandoff en väl underbyggd och genomförd process
och formering av ett oberoende och neutralt råd som kan lyfta frågor och perspektiv som annars
riskerar att hamna i låsningar.

Bilaga – synpunkter från Handelshögskolan
Kommentarer från Anders Sandoff, universitetslektor på Företagsekonomiska institutionen vid
Handelshögskolan, till rapporten ”Ringön för social cirkulär ekonomi” författad av Hållbarhetskonsult
Christer Owe.
Som företagsekonomisk forskare med intresse för hållbarhetsfrågor i allmänhet och företags
hantering av dessamma i synnerhet, har jag under ett antal år haft förmånen att arbeta med olika
projekt inom ramen för Mistra Urban Futures verksamhet. Framförallt har det handlat om hur
hållbara stadsutvecklingsambitioner förverkligas genom samverkan mellan stad och näringsliv − en
fråga som kommit att få allt större betydelse under senare år då det blivit vanligt att på olika sätt
bedriva stadsutvecklingsarbeten tillsammans med näringslivet. Orsaken till detta kan inte endast
återfinnas i en brist på medel hos det offentliga utan också av att hållbarhetsutmaningar är komplexa
till sin natur och fordrar olika sorters kompetenser, förmågor och resurser för att hanteras
framgångsrikt. Dessutom saknar kommunen många gånger rådighet att ensamt hantera dessa frågor
och även i de fall där man har viss rådighet fordrar ett framgångsrikt hanterande samsyn och
delaktighet, t ex hos utförare och brukare.
Ur stadens perspektiv är det därför inte endast enskilda hållbarhetskvaliteter som värderas i olika
projekt, minst lika viktigt är att stadens lokala näringsliv kan bidra till och värdesätta dessa kvaliteter.
Samverkan blir då ett medel för att nå såväl förbättrade stadskvaliteter som näringslivsutveckling. En
betydande utmaning i sammanhanget är naturligtvis hur staden som offentlig aktör skall kunna
samverka utan att äventyra demokratiska principer och krav på transparens, likabehandling och
förutsägbarhet. Ett resultat av den forskning vi gjort är att det fordras att kommuner beaktar frågan
explicit och rustar sig med kompetens, processer och resurser för att hantera denna utmaning. Från
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näringslivets sida är utmaningarna inte mindre, dock delvis annorlunda till sin karaktär. Framförallt
handlar det om att på allvar få hållbarhetsfrågor att utgöra en central del det värdeerbjudande som
man erbjuder. För detta fordras inte bara en bred delaktighet och samverkan mellan olika delar av
organisationen, utan även att företagets affärsmodell anpassas för att kunna värdesätta en bredare
syn på värdeskapande och därigenom hantera en ökad affärsmässig komplexitet. Även här fordras att
organisationerna rustar sig med nödvändigt strukturkapital för att explicit hantera
samverkansutmaningar.
Mot denna bakgrund har jag med stort intresse tagit del av rapporten ”Ringön för social cirkulär
ekonomi”. Frågan som jag främst har reflekterat över är hur den starka kultur som präglar Ringön
och dess verksamheter kan påverka tankar kring framtida målbilder och lämpliga utvecklingsvägar.
Det kan finnas en spänning mellan att å ena sidan önskas bevara och förstärka den kultur som redan
finns och å andra sidan låta nya influenser ges ett större utrymme. Särskilt kanske detta kan komma
att gälla just diskussionen om områdets attraktivitet och vem det skall vara attraktivt för? Med
ambitioner att bredda områdets attraktivitet kan det ställas krav på eller framföras önskemål om att
nya aktörer skall beredas plats. En central fråga blir hur en sådan process skall hanteras? Ett möjligt
svar kan återfinnas i de områdesutvecklingsforum (även kallar BIDs) som kommit att tilldra sig ett allt
större intresse. Internationellt har denna organisationsform en lång historia men även här hemma i
Sverige finns erfarenheter som talar för denna samverkansform.
Med ett väl fungerande forum som tar ett gemensamt ansvar för utvecklingen av platsen förbättras
förutsättningarna för att platsen även i framtiden skall präglas av sina historiska rötter. En utmaning i
sammanhanget utgörs dock av ambitionen att göra social cirkulär ekonomi till något som är
tongivande för området. I andra sammanhang där BIDs skapats är det rimligt att anta att fastighetsoch verksamhetsföreträdare har en relativt samstämmig bild av satsningens syfte, där ökade
fastighetsvärden och ökad kundgenomströmning torde vara centrala målsättningar. Andra syften
såsom t ex ökad trygghet, trivsel samt ökad social interaktion får i detta sammanhang anses vara
viktiga medel för att nå dessa målsättningar. Hålls istället området samman av en strävan mot social
cirkulär ekonomi torde det kräva en djupare förståelse för vad detta innebär i termer av
målsättningar, uttrycksformer och deltagare. Eftersom begreppet är löst definierat, är under
utveckling och saknar egentliga förebilder kan det komma att innebära olika saker för olika
människor. Traditionella mått på framgång torde endast utgöra en delmängd av de målsättningar
som ett områdesutvecklingsforum med social cirkulär ekonomi i fokus, bör ha. Det kan till och med
vara så att traditionella framgångsmått står i direkt motsatsställning till de målsättningar och
utvärderingskriterier som bör gälla för ett sådant forum.
För att delvis överbrygga denna utmaning kan utveckling av en gemensam värdegrund vara fruktsam
då en sådan har förmågan att förenkla arbetet med verksamhetens syfte, mål och
uppföljningskriterier. För att säkerställa att ett sådant arbete blir inkluderande och gagnar
intressenter bortom den närmast kretsen fordras dock att även ett områdesutvecklingsforum kan
utveckla värden som ligger bortom egenintresset. Som det mycket riktigt påpekas i rapporten har
Ringön en central placering med närhet till såväl Frihamnområdet, med ett betydande antal boende
som Backaplans med sitt köpcentrum. Inte nödvändigtvis miljöer med samma värdegrunder som de
som kommer att prägla ett framtida Ringön. Hur man lyckas inkludera dessa intressenter kommer att
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bli avgörande för att Ringön skall bli en tydlig kraft i utvecklingen av den sociala cirkulära ekonomin i
hela Älvstaden och inte endast utgöra en social insulär ekonomi på Ringön.
Det är inte endast fokus på social cirkulär ekonomi som utgör utmaningar om Ringön skall formera
ett områdesutvecklingsforum. Det faktum att man dessutom inrymmer en rad nystartade
verksamheter och mot bakgrund av områdets formativa fas, kommer att så göra inom förutsebar
framtid, innebär att de organisationer som skall utveckla och bära mycket av utvecklingsansvaret är
dåligt rustade för att göra så. Nystartade verksamheter har inte bara en kortare livslängd än mer
mogna, befolkas ofta av yngre mindre erfarna människor, har mindre resurser och är själva fullt
upptagna med att etablera sin egen verksamhet. Jag föreställer mig även att det kan finnas en större
sammankoppling mellan verksamheter och fastighetsbildningarna på Ringön, än vad som många
gånger är fallet där handelsfokuserade BIDs varit framgångsrika. Då en gata eller område präglas av
långsiktiga fastighetsägare, kan dessa stå för mycket av kontinuiteten medan affärsidkare i
bottenplan kan komma och gå utan att det äventyrar forumets arbete. En annan utmaning är att
Ringön saknar boende som kulturbärare. I jämförelse med exempelvis Gamlestaden, Bergsjön eller
Majorna innebär det att Ringön måste överbrygga den frikoppling som det innebär och förstärka den
känsla av allmänning som en sådan frikoppling kan innebära.
Det kommer därför att krävas ett särskilt ledarskap för att hantera ovan beskrivna utmaningar.
Ledarskap som kan driva ansvaret för att utveckla ett områdesutvecklingsforum måste etableras
genom en noggrant underbyggd och väl genomförd process. Eftersom det inte bara handlar om att
utveckla en plats som attraherar såväl medborgare som verksamheter, utan lika mycket en ny typ av
urban funktion baserad på livskraftiga verksamheter, torde en rad olika kompetenser och aktörer
med fördel knytas till arbetet. En observation från den forskning som vi bedrivit är att det kan vara
viktigt att etablera ett oberoende och neutralt råd som kan lyfta frågor och perspektiv som präglas av
låsningar mellan olika särintressen. Speciellt viktigt kan detta vara då representanter för
allmänintresset är delaktiga. Olika kommunala förvaltningar, bolag och projekt kan många gånger
uppfattas som särintressen av övriga intressenter. Det kan då vara fruktsamt att etablera en
mekanism som har möjlighet att utifrån en ”professionell granskning” komma med inspel vid
låsningar eller andra utmanande situationer. En sådan ”medlingsfunktion” kan inte ha någon
dömande eller sanktionerande funktion utan endast ges mandat att hålla informerade samtal med
berörda parter, i enskildhet eller i plenum. Med fördel sätts en sådan funktion samman av forskare
och experter med olika professionell bakgrund som kan ropas upp efter behov.
Avlutningsvis är det alltid viktigt att understryka betydelsen av att blicka bortom den egna uppgiften
och lära av andra. Det finns gott om exempel internationellt där olika aspekter av social cirkulär
ekonomi adresserats. Ett exempel bland många, men som till stora delar liknar Ringön avseende sin
historia, sitt läge och inriktning är Granville Island i Vancouver. Med sin industriella historia väl synlig
har man transformerat platsen till att bli ett av Vancouvers absolut mest populära områden för
invånare såväl som för turister. Likt Ringön saknar platsen boende men lyckas ändå utgöra en
kulturell och upplevelsebaserad nod med en rik variation av verksamheter.
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Bilaga inför 30 nov några begrepp till förstudien
Några begrepp och tankar till förstudien

”Ringön för social cirkulär ekonomi”
- så att vi inte talar förbi varandra när vi har lite ont om tid den 30 november.

Social ekonomi och cirkulär ekonomi
Är två begrepp som sällan kombineras. Kompetenser, forskning, ansvarsområden och intresse delas
ofta upp i samhället. Socialförvaltningen förväntas hantera sociallagstiftningen, medan restprodukter
och sopor hamnar under någon av förvaltningarna som brukar ha ansvar för renhållning, kretslopp
eller miljö. Specialister inom respektive område har sällan gått samma utbildning.
I detta sammanhang markerar kombinationen social och cirkulär ekonomi ett gemensamt perspektiv
på både människor och materiella resurser.
I synsättet finns även hela utbildnings- och folkbildningssidan med. Ekonomi handlar också om att
skapa nya och bestående värden, som kan utgå från ökade kunskaper och förmågor.

Social ekonomi
För mig står den sociala ekonomin för ett bredare synsätt på hur nyttigheter genereras och fördelas.
Om den traditionella ekonomin gynnar individer, ägare och företag och mäts i inkomst, bokslut eller
BNP tar den sociala ekonomin hänsyn till en annan fördelning av nyttan. Individnytta, ägar- och
företagsnytta balanseras mot en samhällelig nytta och en framtidsnytta. Den sociala ekonomin gör
nytta både ur det traditionella perspektivet OCH i ett samhälleligt perspektiv.
Sociala företag
En del företag tar sin utgångspunkt i den sociala nyttan. Företagens affärsidé bygger på en idé att
göra nytta för människor och/eller det gemensamma. Sociala företag är en del av den sociala
ekonomin.
Idéburna företag och verksamheter
Civilsamhällets olika aktörer tar ofta en specifik fråga som utgångspunkt för en uppgift. Här finns hela
skalan av rent ideella verksamheter till företag utan vinstintresse, eller där ekonomiskt överskott per
automatik går in i verksamheten. För närvarande är det rimligt att betrakta alla idéburna
verksamheter och företag med ekonomisk verksamhet som en del av den sociala ekonomin. När
denna sektor blivit större kan det finnas anledning att dela upp verksamheterna i olika kategorier,
t.ex. när det gäller att bidra till skattebasen.
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CSR
I näringslivet är Corporate Social Responsability, CSR, ett etablerat begrepp. Många företag vill visa
att man tar ett socialt ansvar i sin ordinarie verksamhet. CSR-arbetet riktar sig ofta både inåt i
organsiationen och utåt i form av policies för inköp, regelverk och etiska principer. CSR är en etikett
för ett mer eller mindre seriöst ansvarstagande. Så länge företag inordnar sig i den gängse
ekonomins prioriteringar, där ekonomiskt utfall ska prioriteras och oftast ger vinsten för ägarna står
företag utan och med ett aktivt CSR-arbete fortfarande utanför den sociala ekonomin.
Upphandling med sociala hänsyn
Ett sätt för den offentliga sektorn att få näringslivet att ta socialt ansvar är att koppla upphandlingar
till villkor på det sociala området. Det är viktiga instrument, men har väldigt lite med den sociala
ekonomin att göra så länge leverantörens affärsidé är oförändrad.
Social innovation
Detta begrepp får stå som exempel på hur nya idéer växer fram och finner sina uttryck. Det är viktigt
att det finns utrymme för innovationer, både tekniska och organisatoriska. Ett samhälle som bara
kopierar tidigare arbetssätt blir till slut helt frånsprunget av verkligheten. Ett exempel på social
innovation kan vara hur asylsökande kvinnor startar ett cateringföretag tack vare att man träffats i en
studiecirkel genom ett studieförbund. Länk till exempel: http://bit.ly/2gDzD3F .
Generellt är det svårt för myndigheter och kommuner att gå före med innovationer.
Likabehandlingsprinciper och rättsstatens fundament är både rimliga och starka bromsklotsar i det
hänseendet.
Cirkulär ekonomi
I den cirkulära ekonomin står de materiella flödena i centrum. Den cirkulära ekonomin står i motsats
till den linjära ekonomin, som varit dominerande under en stor del av 1900-talet och framåt. I den
linjära ekonomin tas resurser i anspråk, förädlas och ekonomiseras i flera steg tills produkterna inte
längre anses ha något värde och betraktas som avfall. Den cirkulära ekonomin har som grundtanke
att så långt som möjligt kopiera de naturliga kretsloppen, där ingenting försvinner och där produkter
kan användas under lång tid, vidareförädlas, up-cyclas och modifieras för att minimera resursuttag,
energianvändning etc. I den cirkulära ekonomin är nyttjandet viktigare än ägandet, tillgänglighet och
tillit viktiga komponenter och pris något man i högre utsträckning kommer överens om, snarare än
accepterar. Tjänster och funktionalitet blir viktigare än produktion/konsumtion.
Att använda det som finns
Den cirkulära ekonomin tar sig olika uttryck. Gemensamt för de flesta är att befintliga resurser
används på ett mer effektivt sätt. Lånebibliotek för kläder, verktyg eller maskiner är ett exempel.
Men det kan också finnas starka privatekonomiska motiv för att involvera sig i den cirkulära
ekonomin. AirBnb och Uber är exempel på detta. Boende och fordon är resurser som finns och som
kan generera intäkter på ett nytt sätt. Blocket är en etablerad kanal för att sälja begagnade prylar,
men det finns många fler sätt att ta till vara potentialen i produkter som inte längre behövs i sin
ursprungliga användning, men som har ett värde i nästa fas.
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Relationsekonomi
De nya verksamheterna som hittar sin profil i den cirkulära ekonomin ingår ofta i ett kollaborativt
sammanhang, där kontakten mellan köpare och säljare är tätare. Man kan se detta som en reaktion
på överkonsumtionssamhället, där produkter kan tillverkas var som helst under vilka villkor som helst
(och ofta är just det). Att hyra, låna, dela och ge bort är våra gängse ord för delar av det nya, men
mycket talar för att vi kommer att få fler begrepp som täcker in olika varianter av nyttjande. En
månadsavgift för att ha tillgång till en viss produkt kan bli vanlig. Tillit blir en viktig parameter i
relationsekonomin.
Digitaliseringen kopplas på
På industriell nivå kommer den cirkulära ekonomin innebära att många företag kommer att se över
rutiner och möjligheter att ta uttjänta produkter i retur, att uppgradera produkter eller att med hjälp
av ”internet of things” ha ständig koll på sina produkters funktionella status. Inte minst i
underhållsbranschen och när det gäller stora industrianläggningar blir detta sysnsätt ett
konkurrensmedel genom on-line-övervakning för tillförlitlig drift och förebyggande service.
Apparater som själva rapporterar att det är dags för service blir vardag. Man talar om Industri 4.0 .
Längre livslängd och mer tjänster = större kunskapsbehov
Tjänster och kombinationer av produkter, installation, funktionalitet och kvalitet kommer vi att få se
mera av. Den cirkulära ekonomin förlänger livslängden på proodukter, vilket gör att tillverkarna blir
intresserade av att garantera längre livslängd, vilket i sin tur leder till att råvaruuttaget bromsas. Det
är exempelvis betydligt energieffektivare att använda redan befintlig aluminium än att utvinna
aluminium vid gruvdrift. Detsamma gäller får många andra material. En tjänstesektor kan växa fram
som upprätthåller funktioner och tolkar IT-systemens rapporter.
Alla påverkas
Den cirkuära ekonomin kommer att spela roll på många plan och väldigt få företag kommer på sikt
kunna säga att man ignorerar detta synsätt. Samtidigt öppnar den cirkulära ekonomin upp för helt
nya konstellationer av samarbeten mellan konsumenter och producenter. Kanske kommer vi att få
se förbud mot försäljning av produkter som inte kan ingå i ett kretslopp. En sådan lagstiftning skulle
snabbt driva på för en ökad tjänstesektor och att tillverkarna anstränger sig att ta fram modulära och
långlivade produkter (eftersom de har ett absolut producentansvar ).
Mycket pågår
Shared Value är ett begrepp som lanserats av Michael Porter och som börjar få gehör i den
traditionella företagsvärlden. Omställningsrörelsen, Smarta Kartan, gallerior som ReTuna…. Det pågår
mycket i olika delar av samhället….
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Bilaga – Utdrag ur Göteborg Stad Vision Älvstaden: Ringön
(Ur beskrivningen av Ringön på Göteborgs hemsida om Vision Älvstaden
http://alvstaden.goteborg.se/vara-delomraden/ringon/ )
Parallellt med utvecklingen av Frihamnen kommer även Ringön att förändras. Ringön skapas av de
som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och
kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut
området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan
satt. Mångfald är nyckelordet.
På Ringön samsas idag olika verksamheter sida vid sida. Området har utvecklats från varvsindustri till
en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna variation är en resurs som ska tas till vara och
stärkas. Området ska utvecklas av egen kraft samtidigt som utrymme ges för ett näringsliv i
förändring.
Den småskaliga fastighetsindelningen med de många olika verksamheterna skapar förutsättningar för
att möjliggöra en successiv utveckling av området där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera
som en dynamisk helhet.
Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en
acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön. Detta är en tillgång för hela Göteborg som
ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som
plats för nystartade företag.
På kort sikt handlar det om att synliggöra platsens kvalitéer, både utifrån ett näringslivsperspektiv
och utifrån de fysiska förutsättningar som området erbjuder med närheten till älven. Den nya brons
anslutning på hisingssidan kommer av naturliga skäl att påverka den nuvarande bebyggelsen och
verksamheten i närområdet. Spänningsfältet mellan det nya i Frihamnen och det befintliga på Ringön
är dock viktigt för utvecklingen, liksom andra åtgärder som öppnar upp Ringön mot övriga Göteborg
och ger förutsättningar ett mer blandat innehåll i området.
Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för
att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. I september 2012 anordnade
fastighetskontoret i Göteborg en workshop på Ringön utifrån en holländsk metod som heter
“Spontaneous City”. Syftet var att föra samman människor från olika områden och discipliner för att
diskutera och samarbeta om Ringöns framtid. ( --- )
Det finns inget slutdatum när området ska vara klart. Det är en pågående process som ska tillåtas att
utvecklas utifrån egen kraft.
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Bilaga – nio foton från ReTuna-besöket i december 2016
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Interiörbilder från ReTuna i Eskilstuna.
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Bilaga – Planetära gränser enligt Johan Rockström m.fl.
De rödmarkerade sektorerna visar på vilka områden vi passerat de gränser som jordens naturliga
system klarar av att balansera. Artutrotning, övergödning, felaktig markanvändning och
klimatpåverkan är de områden som forskningen idag identifierar som mest allvarliga och hotande
när det gäller att planeten kan bibehålla ett naturligt jämviktsläge.

(Bild från Stockholm Resilience Centre)
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Bilaga – Modell för cirkulär ekonomi från Tillväxtverket och Deutsche Post
Stiftung

De sex rubrikerna sammanfattar olika åtgärdsområden för befintliga och nya företag.
Till höger i bilden exemplifieras med företag, som på ett tydlgit sätt fångat upp dessa
åtgärdsområden och gjort dem till en integrerad del av affärsmodellen.
Kommentar inom ramen för denna förstudie:
Det saknas några väsentliga åtgärder i listan. Framför allt:
1. Utgå från redan använda råvaror/material/produkter i tillverkning av nya produkter.
2. Förläng livslängden på produkter.
3. Utveckla och säkerställ de långsiktiga ekonomiska värdekedjor och äganden som hänger
samman med värdekedjorna.
4. Utveckla prosumentrollen, dvs inkludera konsumenten i framtagande, prognoser och
ekonomisering av det som ska produceras.
5. Ta till vara sociala värden, både på individnivå och på samhällsnivå, kopplade till
produkterna.
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Bilaga – Artiklar i Göteborgs-Posten om Ringön och om sociala företag
Under förstudiens gång har tidningen GP skrivit om Ringön och om sociala företag.
Här är några av dessa artiklar publicerade 1, 9, 13, 19, 23 och 26 februari 2017:
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Bilaga – Sammanställning av slumpvisa telefonintervjuer (Miljöbron).
Fördelning av företag.
Totalt antal företag att kontakta (slumpurval)
Därav icke nåbara ( telefonsvar etc)
Fel information (flyttat, endast lager etc)
Intervjuade företag
Redan involverade i projektet
Summering

99
42
27
27
3
99

Många enmansföretag
Flera olika skäl till avvikelser
Se nedan ang branscher
Intresserade

Av de 27 som intervjuades var antalet anställda i genomsnitt 12 personer.
De 27 företagen hade i genomsnitt flyttat till Ringön år 2002.
23 av 27 företag ville ha inbjudan till informationsträff om projektet.
Branschfördelning för de 27 företag som intervjuades

Teknik / Bygg
Bil eller båtbransch
Grossist
Tjänsteföretag
Tryckeri
Summa

Antal
16 av 27
6 av 27
2 av 27
2 av 27
1 av 27
27

Samarbete
9 av 16
4 av 6
2 av 2
1 av 2

Dela arbetskraft
9 av 16
1 av 6
1 av 2
1 av 2

Intresse för det nya på Ringön
6 av 16
3 av 6
1 av 2
1 av 2

16 av 27

12 av 27

11 av 27

Vi gör bedömningen att 20 av de 42 företag som inte svarade i själva verket skulle kunna vara
intresserade i samma utsträckning och med samma fördelning som de 27 som svarade.
Enmanföretag har ofta inte tid att svara på enkäter, men har ett visst behov av samarbete, av att dela
arbetskraft och att ta del av det nya som växer fram på Ringön. 3 av de 99 ingick i projektet.

Summa enl ovan
Med tillägg (+3)

Antal

Samarbete

Dela arbetskraft

27
47 (50)

16 av 27
28 (31) av 47 (50)

12 av 27
21 (24) av 47 (50)

Intresse för det nya på
Ringön
11 av 27
19 (22) av 47 (50)

Baserat på detta antagande är det rimligt att anta att storleksordningen 20 – 25% av alla företag på
Ringön är intresserade av




ett utökat samarbete med andra företag och verksamheter på Ringön,
att hitta former för att dela arbetskraft vid ordertoppar etc, samt
det nya som växer fram på Ringön.

Storleksordningen 100 företag på Ringön kan således vara intresserade av att ta vara på de
mervärden som framväxten av en social cirkukär ekonomi på Ringön genererar.
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Bilaga – Ur artikel och intervju med kommunalrådet Ulf Kamne om vad
Göteborg Stad gör inför att underlätta återanvändning m.m.
Länk till hela artikeln: https://www.mp.se/goteborg/just-nu/kommunens-anstallda-sparar-miljoneroch-minskar-utslappen
I artikeln nämns flera av de initiaitv som staden har tagit för att bättre hushålla med befintliga
resurser och för att minska klimatpåverkan.
Göteborg Stad har cirka 50 000 anställda, som nu uppmanas att byta, dela och återanvända mer. Allt
från att byta möbler med varandra, dela motorsågar, röjsågar, lövblåsare och gräsklippare till
skrivare, kopiatorer och att hyra cyklar. Kommunen har cirka 2000 maskiner som kan användas
effektivare. Ett initiativ är ”TAGE”, som fungerar som en kommunintern bytessajt.
- Vi skapar fler och fler verktyg för kommunens anställda för att minska slöseriet med kommunens
resurser och för att minska vårt klimatavtryck, säger Ulf Kamne.
När det gäller utskrifter har mycket förändrats. 17 miljoner kronor beräknas ha sparats på att 350
arbetsplatser samordnade sin utskriftshantering. Mindre skrivare byttes mot färre och större.
Åtgärderna har minskat antalet skrivare med 38 procent och det skrivs ut 29 procent färre sidor.
I stadsdelen Lundby har ett ungdomsrum redesignats under 2016, där man återanvänt möbler och
designat om en del till annan intredning. I Norra Hisingen håller ett större, publikt mötesrum på att
redesignas. I stadsdelen Majorna-Linné valde man att återbruka istället för att köpa nya möbler när
de flyttade in i nya lokaler på Första Långgatan.
- De räknar med att ha sparat 9-10 miljoner kronor genom att inte köpa nytt, säger Ulf Kamne.
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Bilaga – länkar, hemsidor, litteratur etc
Avhandlingen ”Designing out Waste” Isabel Ordonez Pizarro: http://bit.ly/2nih5Zh
Cirkulära Göteborg: https://prezi.com/5bxpy7yu8lbk/cirkulara-goteborg-okt-2016/
Cradle to Crade, vagga till vagga: http://www.cradlenet.se/
Dansk kartläggning av Sharing economy: . https://ilab.dk/cases/kortlaegning-af-deleoekonomi
Delningsekonomi, attitydundersökning: http://www.batteriatervinningen.se/media
Exempel på artikel om socialt företag i media: http://bit.ly/2gDzD3F
Forskningsporjekt vid Lindholmen Science Park (http://bit.ly/2l00Kp2
Föreningen Kollaborativ Ekonomi: http://www.kollekogbg.se/
Göteborg Stads arbete för en mer jämlik stad: http://bit.ly/2nNT4Hj
Göteborgs Stads budget 2017-2019 sid 23-24: http://bit.ly/2mQC4PN
Göteborgs Vision för Ringön: http://alvstaden.goteborg.se/vara-delomraden/ringon/
Hall of Fame: http://www.jarnhallen.se/omhalloffame-1/
Idéburna offentliga partnerskap (IOP): http://socialutveckling.goteborg.se/team/samverkan-medsocial-ekonomi/iop/
Idéslussen : http://bit.ly/Ideslussen-2kjfZvj
Innovation beyond borders – One Stop Academy:
https://www.businessregiongoteborg.se/en/calendar/one-stop-academy-innovating-beyond-borders
Johan Rockström Planetary boundaries: http://www.stockholmresilience.org/research/planetaryboundaries.html
Järnhallen: http://www.jarnhallen.se/
Mat från Hisingen: http://bit.ly/2kZsryg
One Stop Future Shop: https://onestopfutureshop.com/
Regeringens strategi för hållbar konsumtion oktober 2016:
http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/strategi-for-hallbar-konsumtion/
Regeringens utredning om cirkulär ekonomi, presenterad 22 mars 2017: http://bit.ly/2nJMd5a
ReTuna återbruksgalleria Eskilstuna: www.retuna.se
Saltet på Ringön: http://www.saltet.org/
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Spontaneous City workshop: http://centralaalvstaden.goteborg.se/wpcontent/uploads/2012/10/GothenburgSPCityWshopOutcome_Low-res.pdf
Spåren i sanden formar en väg - rapport: http://bit.ly/2mQgOd5
Stadslandet (sammanfattning av projektet 2017 – 2020) http://bit.ly/2mLHASV
Tillväxtkritik, artikelexempel: http://www.svt.se/opinion/ekonomisk-tillvaxt-ar-ett-overgaendefenomen
Ulf Kamne, intervjuartikel med kommunalrådet Ulf Kamne: http://bit.ly/2moUpr7
Vancouver, Granville Island: www.granvilleisland.com
Vinnova utlysning social innovation: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-ochrapportera/Utlysningar/Effekta/Social-Innovation/
Ö-posten: http://www.saltet.org/2016/12/21/o-posten/
Överenskommelsen: http://samverkan.socialhallbarhet.se/exempel-pa-samverkan/idekom
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