
I Kalmar län arbetar olika aktörer för att minska onödig 
konsumtion och överanvändning av naturresurser.  
Den 18 och 19 oktober arrangeras Circular Rural Hackathon i 
Kalmar där studenter och forskare från länder runt Östersjön 
hjälper landsbygdsföretag i Kalmar län att ställa om till en mer 
hållbar produktion.

Ända sedan den industriella revolutionen har samhällsekonomin byggt 
på en linjär modell där produkter tillverkas, används och sedan kastas 
som deponi när de har tjänat sitt syfte. De senaste årens fokus på hur 
klimatförändringar, föroreningar och överanvändning av naturresurser 
påverkar vårt samhälle gör att allt fler förespråkar en omställning till  
cirkulär ekonomi med tillverkning av produkter som kan återanvändas 
eller återvinnas. 

Den ekonomiska föreningen Coompanion Kalmar län, som jobbar för att 
utveckla kooperativa verksamheter, vill nu hjälpa landsbygdsföretag att 
ställa om sina affärsmodeller genom att arrangera evenemanget Circular 
Rural Hackathon.

– Tillsammans med våra samarbetspartners runt Östersjön vill vi skynda 
på omställningen genom att hitta lösningar åt företag. Då är ett hack-
athon, där vi samlar studenter och forskare inom ekonomi, landsbygds-
utveckling och ingenjörskap, ett bra tillvägagångsätt, förklarar Eva Eng-
ström, projektledare och kommunikatör vid Coompanion Kalmar län.

Linnéuniversitetet i Kalmar bedriver forskning kring cirkulär  
ekonomi blev en naturlig partner för Circular Rural Hackathon. 

– Genom att vara involverade kan vi ta del av de innovationer och  
metoder som eventet kommer fram till och försöka applicera dessa i  
nuvarande och kommande projekt med regionala företag, berättar  
Joacim Rosenlund, universitetslektor på Institutionen för organisation 
och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Under två dagar kommer studenter och forskare från Sverige, Estland, 
Finland, Litauen och Ukraina att arbeta i mindre team och ta sig an fyra 
landsbygdsföretag i länet som är i behov av innovativa lösningar för att 
ställa om sina verksamheter. 

– Deltagarna får en introduktionsfilm om företagen och deras  
utmaningar, genomför studiebesök och arbetar sedan i team med att 
finna lösningar. Slutligen presenterar teamen sina lösningar för företagen. 
Min förhoppning är att detta blir ett årligt koncept som arrangeras här 
eller hos våra samarbetspartners, berättar Eva Engström.

– Jag är på plats för att ge input, feedback och upptäcka synergieffekter. 
Är ett företag intresserad av att jobba vidare med sina lösningar kan vi 
fånga upp dem och bidra med rådgivning, säger Joacim Rosenlund. 
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Forskare och studenter hjälper  
Kalmarföretag att bli mer hållbara

Inspirationsföreläsning för allaCirkulär ekonomi för företag

Linnéuniversitetet driver det treåriga 
samverkansprojektet Cirkulär ekonomi 
i Kronoberg och Kalmar län med Region 
Kronoberg, Region Kalmar län, Energi-
kontor Sydost och Sustainable Småland.
  
För mer info kontakta Joacim Rosenlund 
vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Under Circular Rural Hackathon den 
19 oktober på Calmar Stadshotell är 
allmänheten välkommen till en inspira-
tionsföreläsning om hur omställningen 
till en cirkulär ekonomi kan främja 
landsbygdsutveckling och vice versa. 
 
För mer info kontakta Eva Engström vid 
Coompanion Kalmar län.

Circular Rural Hackathon i Kalmar 
är ett av flera förmöten inför den 
europeiska landsbygdsriksdagens 
möte i Spanien i december. En 
sammanfattning av Circular Rural 
Hackathon kommer presenteras på 
landsbygdsriksdagens möte. 

Eva Engström, projektledare och kommunikatör 
vid Coompanion Kalmar län

Joacim Rosenlund, universitetslektor 
på Linnéuniversitetet i Kalmar.  


