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Vem?

• Strategiskt projekt inom SIP STRIM - finansieras

med medel från Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS

• Svemin - projektägare och projektansvarig part

• SEI – projektledare  och genomförare workshops och rapport

• Bred intressentgrupp medverkar – spegla olika infallsvinklar, 

aktörer och intressen i samhället



Vad, hur och när?

1:Project set up 
ending in a pre-

workshop to 
redevelop 
scenarios 

2:Desk-top study 
of the current 

Swedish metal & 
mineral economy; 
size, role in value 

chains and 
importance 

3: Main workshop, 
where the key 
actors "live and 

act" in the 
redeveloped  

"Swedenized and  
mining-sectorized" 

scenarios

4:Back-office 
analyses of the 

actions proposed 
in the different 
scenarios during 

the main 
workshop, 
including 

robustness-testing

5:Formulation of 
robust coherent 

action programme
for a sustainable 
Swedish mining 

sector

Jan 2018 Maj 2019 Mar 2018 

Projektavslut,

implemetering

Kommunikations-

insatser

2019 



”Hur kan den svenska gruv-och mineralnäringen – i 

olika möjliga framtidsvärldar – skapa affärer som 

främjar en hållbar utveckling liksom svensk och 

global samhällsnytta framöver?”



Green consensus Global scramble

Transformed
autobahn

High-tech hamlets



"Givet de ökande osäkerheterna såväl regionalt som globalt, och 

allt fler samhällsaktörers uttalade stöd för FNs 17 

hållbarhetsmål - vilka kommer de mest lovande 

utvecklingsmöjligheterna för svensk gruv-och mineralnäring att 

vara? Vad behöver branschens aktörer då göra för att 

positionera sig rätt - oavsett vilken av de möjliga framtider som 

realiseras?” 



Strategic 

Action 

Plan

The planner’s

perspective 

(how to source, add

value and sell)

Positive 

logics

Facts

Critical

logics

Emotions

Creative

opportunities



Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid –

så kan den se ut!



Kontaktpersoner

Erika Skogsjö, Energi-, klimat- och hållbarhetsansvarig Svemin

erika.skogsjo@svemin.se

Olle Olsson, Research Fellow, projektledare SEI

olle.olsson@sei.org

Mer information:

www.svemin.se och www.sei.org
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