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Förord 

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att analysera och utvärdera statens insatser för 

att stärka Sveriges tillväxt och näringslivsutveckling. Syftet med den kunskap som vi 

utvecklar är att den ska användas för att effektivisera, ompröva och utveckla 

tillväxtpolitiken samt genomförandet av Agenda 2030. Vi utvecklar även metoder för att 

utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik. 

Vi har haft i uppdrag att skapa goda möjligheter till utvärdering och lärande från 

genomförandet av projektet Smart City Sweden. Projektet genomfördes av 

Energimyndigheten 2018–2021 i syfte att öka exporten av svenska lösningar och 

innovationer inom hållbara städer. 

Det här är våra iakttagelser och slutsatser utifrån vår utvärdering. Det är vår förhoppning 

att PM:et kan bidra till lärande hos Energimyndigheten, Regeringskansliet och andra 

nationella myndigheter. Utvärderingen är skriven av Ulf Tynelius och Agnes Elfving. 

Tillväxtanalys vill rikta ett varmt tack till deltagarna i utvärderingens referensgrupp som 

har bidragit med värdefulla inspel: Roger Bengtsson Finansdepartementet, Anna 

Hoffstedt Energimyndigheten, Annika Nilsson Energimyndigheten och Eva Alfredsson 

Tillväxtanalys. Vi vill särskilt tacka professor Ari Kokko vid Copenhagen business school 

för värdefulla kommentarer och synpunkter under arbetets gång. 

 

 

Östersund mars 2022. 

 

 

Sverker Härd, gd, Tillväxtanalys 
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Sammanfattning 

Regeringen gav den 1 mars 2018 Energimyndigheten i uppdrag att stödja utvecklingen av 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Enligt regeringens beslut är syftet att 

”visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka 

spridningen av dessa”. Uppdraget ska inriktas på export- och investeringsfrämjande av 

svenska hållbara lösningar. 

Som en del av regeringsuppdraget fick Tillväxtanalys i uppdrag att utvärdera 

genomförandet av projektet Smart City Sweden som pågick 2018–2021. 

Vi har utvärderat tre huvudsakliga moment: 

• uppdragets målformulering 

• utvecklandet av demonstrationsplattformen 

• projektets arbete med affärsutveckling 

Utvärderingen bygger på dokumentstudier och intervjuer med såväl aktörer inom 

uppdraget som med deltagande företag. 

Övergripande bedömer vi att Energimyndigheten har genomfört sitt uppdrag på ett 

systematiskt och strukturerat sätt. Energimyndigheten har också vidtagit åtgärder för att 

parera corona-pandemins utbrott under våren 2020. Genom justeringarna har uppdraget 

kunnat genomföras trots att pandemin medfört stora konsekvenser för uppdraget. 

När det gäller arbetet med att utveckla demonstrationsplattformen menar vi att vissa 

aspekter i genomförandet kan diskuteras vid en eventuell fortsättning på uppdraget. Det 

handlar bland annat om ytterligare fokus på besöksförfrågningar där affärsmöjligheterna 

är särskilt tydliga samt en diskussion och analys av prioriterade målmarknader. Det finns 

också behov av ytterligare informationsinsatser riktade till svenska företag, både allmänt 

vad gäller uppdragets inriktning och mål samt mer specifikt vad företagen kan förvänta 

sig av uppdraget. Vi bedömer också att det finns behov av att utveckla kontakter med 

angränsande program såsom Viable cities, RE:Source och regional exportsamverkan för 

att tydliggöra gränsytor och samarbetsmöjligheter mellan programmen. 

I de iakttagelser som vi gjort framträder två större frågor som behöver diskuteras 

närmare vid en eventuell fortsättning av uppdraget. Den ena frågan handlar om behov 

av en tydligare målformulering från uppdragsgivaren, det vill säga regeringen. I 

samband med en tydligare målformulering bör uppdragsgivaren arbeta fram en 

bakomliggande analys av vilka problem som uppdraget ska avhjälpa. En sådan analys 

behöver anta ett tydligt företagsperspektiv. En väl genomarbetad problemanalys och mer 

koncisa mål stärker förutsättningarna för såväl design som genomförande av uppdrag av 

den här typen. 

Den andra frågan handlar om hur det sista steget i paketering och försäljning av ett 

svenskt erbjudande kan komma till stånd. Från ett kundperspektiv kan det vara attraktivt 

att köpa en paketlösning av en leverantör utan att behöva vända sig till flera olika 

delleverantörer. Sverige anses duktiga på att utveckla och implementera systemlösningar 
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och det är något av kärnan i uppdraget att kunna erbjuda utländska kunder att köpa, 

eller investera i, hållbara systemlösningar. 

Enligt vår uppfattning ligger det en utmaning inom uppdraget att få ett företag att ta på 

sig uppgiften att hålla ihop en större systemaffär. Vilket företag som är intresserat, och 

bäst lämpat, av att ta ett sammanhållande ansvar är sannolikt marknaden själv bäst 

lämpad att avgöra. Uppdraget arbetar dock för att underlätta för företag att hitta 

varandra så att de kan sätta samman en sammanhållen paketlösning. Uppdraget arbetar 

därmed med en slags samordningsfunktion men det behövs, enligt vår uppfattning, mer 

tankemöda i hur uppdragets samordningsfunktion kan utvecklas för att öka chanserna 

att exportera större systemlösningar. 

Det behövs kunnande, erfarenhet och ekonomiska resurser för att hålla ihop en större 

exportaffär med flera underleverantörer. Det kan handla om ett svenskt företag men det 

skulle också kunna handla om ett större internationellt företag där svenska 

underleverantörer kan ingå som en del i en större affär. 

De systemlösningar som Sverige implementerat har växt fram i samspel mellan policy- 

och teknikutveckling med ett fungerande växelspel mellan privata och offentliga aktörer. 

Betydande erfarenhet har byggts upp hos såväl privata leverantörer som offentligt ägda 

bolag som ansvarar för driften av implementeringarna. Det finns enligt Tillväxtanalys 

uppfattning skäl att ytterligare diskutera hur kunnandet hos svenska offentligt ägda 

bolag kan nyttjas vid ett erbjudande av en större systemlösning till en utländsk kund. 
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Summary 

Tillväxtanalys (Swedish Agency for Growth Policy Analysis) has evaluated the 

implementation of the Government initiative Smart City Sweden, managed by 

Energimyndigheten (Swedish Energy Agency) from 2018 to 2021. Tillväxtanalys has 

examined three main areas; the initiative’s goal definition, development of the best 

practices platform and business development. 

Overall, Tillväxtanalys assesses that Energimyndigheten has worked in a systematic and 

structured manner to develop the best practices platform. Energimyndigheten has also 

taken actions to reduce the effect of the corona pandemic outbreak in spring 2020. 

Through these adjustments it has been possible to carry out the initiative despite the 

pandemic having a major impact. 

In terms of the development of the best practices platform, Tillväxtanalys would suggest 

that some of the aspects of the implementation be discussed prior to any continuation of 

the initiative. These aspects include further focus on requests for visits where the 

business opportunities should be made particularly clear, as well as a discussion and 

analysis of priority target markets. There is also a need for more communication to 

Swedish companies covering both the general focus and goals of the initiative and more 

specifically, what the companies can expect to get from the initiative. Tillväxtanalys also 

assesses that there is a need to develop contacts with adjacent programmes such as Viable 

cities, RE:Source and the Regional export collaboration, to clarify the interfaces and 

opportunities for cooperation between the programmes. 

Two major issues are apparent in the observations made by Tillväxtanalys, and these 

need to be discussed prior to any continuation of the initiative. The first matter concerns 

the need for a clearer definition of the goals by the Government. In conjunction with a 

clearer definition of the goals, the Government should carry out an analysis of the 

underlying problems that the initiative should aim to address. Such analysis needs to 

have a clear business perspective to it. A thorough analysis of the problem and more 

concise goals lay a stronger foundation for both the design and implementation of these 

types of initiatives. 

The second matter concerns the realisation of the final stage in the packaging and selling 

of a Swedish offering. From a customer perspective, it may be more attractive to buy a 

packaged solution from one provider rather than have to go to several different 

providers. Sweden has a good reputation for developing and implementing system 

solutions, and being able to offer foreign customers the opportunity to buy or invest in 

sustainable system solutions is somewhat at the heart of the initiative  

It is the perception of Tillväxtanalys that getting one company to take on the role of 

coordinating larger system transactions is a challenge for the initiative. In this regard, the 

market is probably in the best position to decide which company is interested and most 

suited to taking on a coordination role. Nevertheless, the initiative enables companies to 

find out about each other so that they can put together a cohesive packaged solution. The 

initiative thus works as a kind of coordination function, but according to Tillväxtanalys, 

greater thought needs to be given to how the initiative’s coordination function can be 

improved to increase the chances of exporting larger system solutions. 
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Knowledge, experience and economic resources are needed to be able to coordinate a 

larger export business made up of several sub-suppliers. A Swedish company could take 

on this role, but it could also be a larger international company that combines Swedish 

sub-suppliers as part of a larger business transaction. 

The system solutions that have been implemented in Sweden have emerged through the 

interplay between policy and technology advancements. Constructive interplay at the 

interface between the public and private spheres has meant that Sweden has been able to 

implement a range of sustainable system solutions. Substantial experience has been 

gained by both the private suppliers and the state-owned companies that are responsible 

for maintaining the facilities. Tillväxtanalys believes that there are good grounds for 

further discussions on how the know-how of Swedish state-owned companies can be 

leveraged when offering a major system solution to a foreign customer. 
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1. Bakgrund 

Regeringen gav den 1 mars 2018 Energimyndigheten i uppdrag att stödja utvecklingen av 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden (regeringen 2018a). Enligt regeringens 

beslut är syftet att ”visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara 

stadslösningar för att öka spridningen av dessa” (regeringen 2018a, 1). 

Uppdraget ska också bygga upp regional representation som ska samordna mottagandet 

av delegationer som vill göra besök på plats hos företag i olika delar av landet. Sex 

regionala noder kopplas till uppdraget (Energimyndigheten 2019a). Den regionala 

representationen ska samordnas med Tillväxtverket i dess uppdrag att inrätta 

exportcentrum i samtliga regioner. 

I regeringsbeslutet betonas att uppdraget ska riktas mot export- och 

investeringsfrämjande. Under rubriken ”närmare om uppdraget” skriver regeringen: 

”Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i regeringens exportstrategi som innebär en tydlig 

satsning på internationaliserings- och exportfrämjande, inte minst för små och 

medelstora företag. Vid genomförandet av uppdraget ska tonvikt läggas vid såväl 

export- som investeringsfrämjande. Vidare ska arbetet bidra till att de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls” (regeringen 2018a, 3). 

Smart City Sweden bygger vidare på det tidigare projektet Hammarby Sjöstad 2.0, som 

samlade goda exempel inom smarta och hållbara städer på miljöteknikområdet och på 

området hållbara transporter. Det nya regeringsuppdraget har dock breddats till att 

förutom energi, klimat och miljö även omfatta mobilitet, digitalisering, samhällsplanering 

och social hållbarhet. Plattformen finns såväl fysiskt som digitalt. I Stockholm etableras 

den nationella noden med kansli. Nationella nodens lokaler har kapacitet att både ta 

emot stora besöksgrupper och möjlighet att anordna utställningar. Myndigheterna 

Boverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Vinnova och Business Sweden 

ska bistå Energimyndigheten i uppdraget. 

Smart City Swedens roll är att fungera som en gemensam export- och 

investeringsplattform där svenska lösningar som är redo för export demonstreras och 

visas upp. En viktig del är också att marknadsföra och skapa intresse för svenskt 

kunnande inom smarta och hållbara städer internationellt. En annan del är att ta emot 

och visa upp svenskt kunnande för besöksdelegationer från hela världen utifrån 

etablerade rutiner, som även innehåller metoder för kartläggning inför och uppföljning 

av besök. 

Uppdraget har en total budget på 85 Mkr för hela projektperioden, 2018–2021. 

1.1 Tillväxtanalys roll i uppdraget 
Enligt regeringsbeslutet (regeringen 2018a, 2) ska Tillväxtanalys samverka med 

Energimyndigheten för att skapa möjligheter till utvärdering och lärande från 

genomförandet av uppdraget. Efter diskussioner mellan Energimyndigheten och 

Tillväxtanalys 2018 och 2019 har Tillväxtanalys beslutat att genomföra en översiktlig 

analys av Energimyndighetens genomförande av uppdraget från start till slut. Avsikten 

är att resultaten från analysen ska kunna bidra till lärande och kunna användas som 

underlag för Energimyndigheten vid framtida projekt av liknande storlek och omfattning 
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(Tillväxtanalys 2020, 1). Förhoppningsvis kan också analysen bidra till lärande för 

Regeringskansliet och andra nationella myndigheter.  

Utvärderingen genomförs därmed inte som en effektutvärdering. Dock har 

Energimyndigheten som ambition att samla in organisationsnummer på deltagande 

företag för att möjliggöra en eventuell effektutvärdering i ett senare skede.  

Förutom Tillväxtanalys utvärdering kommer Energimyndigheten löpande att göra 

uppföljningar av uppdraget. Dels kommer IVL svenska Miljöinstitutet, att månadsvis 

redovisa till Energimyndigheten om hur uppdraget fortgår , dels kommer 

Energimyndigheten årligen skriva en rapport till regeringen om uppnådda resultat i 

uppdraget (Energimyndigheten 2020, 8). 

Energimyndigheten har därutöver upphandlat en uppföljning av tre fallstudier från 

Sweco (2021). De tre fallstudierna rör vattenrening i Bolivia, transporter i Colombia samt 

biogas i Kina. Sweco pekar på att Smart City Sweden på olika sätt bidragit till att skapa 

samarbeten, efterföljande affärer samt en potential inför kommande affärer i de tre 

fallstudierna. 

1.2 Inriktningen på utvärderingen 
Tillväxtanalys har försökt anta en lärande ansats i utvärderingen. Ur ett 

lärandeperspektiv är det intressant att identifiera programdelar, och aktiviteter, som 

skulle kunna förbättras för att på så sätt öka sannolikheten till ett förbättrat utfall vid 

genomförandet av liknande program i framtiden. Det kan handla om framtida 

regeringsuppdrag till Energimyndigheten, men det kan också mer allmänt komma till 

användning för Regeringskansliet och nationella myndigheter när nationella program ska 

planeras och genomföras. 

Ett väl genomfört program ökar sannolikheten att programmet kan uppnå önskade 

effekter, likväl som ett dåligt genomfört program minskar sannolikheten att uppnå 

önskvärda och mätbara effekter (Morgan 2012). 

En vanlig utgångspunkt i genomförandeutvärderingar är att klargöra insatsens 

interventionsteori, eller ofta benämnd programteori (Vedung 2009, Bickman 1987, 

Rogers, 2000). Enligt Rogers (2000) kan utvärderingar av programteori (program theory 

for evaluation) vara användbara utifrån tre syften. Ett syfte är att söka svar på frågan om 

programmet ger det resultat som är förväntat. Ett andra syfte är att utvärderingen antar 

en formativ ansats och riktas mot att söka förbättringsmöjligheter i genomförandet. Ett 

tredje syfte kan vara att utvärderingen inriktas för att möjliggöra kontinuerliga 

förbättringar under själva genomförandeperioden, ofta kallad följeforskning eller 

”ongoing evaluation.” 

Tillväxtanalys ansats ligger mot det första och andra nämnda syftet ovan. Det innebär att 

vi är intresserade av att titta på om projektets design och aktiviteter har förutsättningar 

att leverera det resultat som uppdragstagaren formulerat i uppdragsbeskrivningen. Vi 

försöker också hitta förbättringsmöjligheter. 

Tillväxtanalys har i tidigare delrapporter identifierat vissa utvärderingsfrågor som vi 

kommer att återkomma till i denna utvärdering – slutrapporten. De utvärderingsfrågor 

som nämns i delrapporterna är följande: 
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• Har Energimyndigheten lyckats med genomförandet av uppdraget? Vad har gått 

bra, vad har gått mindre bra? Vilka justeringar kan göras inför framtida projekt? 

• Har Energimyndigheten skapat förutsättningar för utvärderingar av uppdraget? 

• Har Energimyndighetens insatser och aktiviteter reflekterat uppdragets 

målsättningar? Har aktiviteterna haft fokus på definierade målgrupper, och i så 

fall hur? 

• Har rollfördelningen mellan uppdragets olika aktörer varit tydlig? Kan något 

förbättras till nästa gång? 

• Vilka avgränsningar har gjorts och hur har de påverkat projektet samt 

förutsättningar för framtida utvärderingar? 

Ovanstående frågor kommer att behandlas i denna slutrapport, dock kommer vi inte att 

besvara frågorna strikt punktvis utan frågorna kommer att behandlas inom den struktur 

som Tillväxtanalys redovisar sina iakttagelser, se kap 6. 

1.3 Metod 
Utvärderingen grundar sig på dokumentstudier och intervjuer. 

1.3.1 Dokumentstudier 
Dokumentstudierna har främst omfattat uppdragsbeskrivning, projektplaner från 

Energimyndigheten, årsrapporter från Energimyndigheten samt andra projektrelaterade 

dokument. Dokumentstudierna kan ge vägledning i hur aktörerna tolkat uppdraget och 

hur de uppfattar sin roll inom uppdraget. En gemensam förståelse för uppdragets mål 

ökar förutsättningarna för att effektivt genomförande. Likaså är det väsentligt att 

aktörerna har förståelse för hur de olika aktiviteterna ska bidra till att projektets mål kan 

uppnås. 

Det bör dock påpekas att det ligger en fara i att dra alltför säkra slutsatser av enbart 

dokumentanalyser. Det kan exempelvis vara fallet att en aktör (myndighet) har god 

förståelse för uppdragets mål, och myndighetens roll, även om dokumentationen kan 

vara bristfällig. Av den anledningen har även ett antal intervjuer genomförts. 

1.3.2 Intervjuer 
Tillväxtanalys har under projekttiden genomfört ett antal intervjuer med nyckelpersoner 

inom projektet. 

Tillväxtanalys har även genom Sweco genomfört 20 företagsintervjuer. Genom IVL 

svenska miljöinstitutet har Tillväxtanalys fått en lista på 99 företag som deltagit i någon 

av projektets aktiviteter. Det har handlat om medverkan vid besök och/eller så kallade 

motbesök, eller deltagande i mässor. Utifrån listan har Sweco i samråd med 

Tillväxtanalys gjort ett urval av företag som bjöds in till intervjuer. Ambitionen var att få 

en spridning av företagen avseende storlek, bransch och geografisk belägenhet. Urvalet 

omfattar främst privata företag, men även två offentligt ägda företag ingår. I syfte att 

underlätta för företagen att lämna uppriktiga svar har de fått information om att deras 

svar är anonyma. (Se vidare avsnitt 4.1). 

Utifrån de 20 företagsintervjuerna har Tillväxtanalys valt att göra uppföljande intervjuer 

med fem företag. Motivet till de fördjupade intervjuerna var att Tillväxtanalys såg ett 

behov av att låta vissa företag utveckla sina svar ytterligare. 
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Tillväxtanalys har dessutom genomfört intervjuer med initiativ och program som ligger 

nära Smart City Sweden. Det har omfattat fem intervjuer i Sverige, (Swecare, RE:Source, 

Viable cities, Swedish cleantech och Regional exportsamverkan), samt två intervjuer i 

Danmark och Norge, (State of Green och The Explorer). 

Samtliga intervjuer har genomförts digitalt. Såväl intervjuer med projektdeltagare som 

företagsintervjuer har genomförts genom semistrukturerade intervjuer där frågorna 

skickats ut ca en vecka innan intervjutillfället. 
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2. Begreppet smart city 

Innan vi går in på själva utvärderingen kan det finnas skäl till att titta närmare på hur 

begreppet smart city kan definieras och hur det vuxit fram. 

2.1 Begreppet smart city i Sverige 
Begreppet Smart City Sweden lanserades i Sverige under åren 2016–2017 då 

Energimyndigheten fick i uppdrag från regeringen att inom ramen för konceptet 

Hammarby Sjöstad 2.0, stödja arbetet med att främja svensk miljö- och klimatteknik samt 

smarta städer. I uppdraget, som skulle pågå under perioden 2016–2018, ingick att 

Energimyndigheten skulle stödja uppbyggnaden av en export- och investeringsplattform 

(Regeringen 2016b). 

I regeringsuppdraget som Energimyndigheten fick skulle Hammarby Sjöstad utgöra ett 

skyltfönster för att visa upp svenska lösningar inom miljö- och klimatteknik (Hidalgo 

2016). Hammarby Sjöstad ansågs vara ett starkt varumärke och det sågs som positivt att 

det fanns en fysisk plats att samlas kring. Uppdraget var dock nationellt och tanken var 

att svenska lösningar från hela landet skulle visas upp och marknadsföras (Regeringen 

2016b). 2017 invigdes den nationella export- och investeringsplattformen, som då hade 

bytt namn till Smart City Sweden (Energimyndigheten 2019). 

I samband med att Energimyndigheten fick uppdraget att etablera en exportplattform, så 

lanserade regeringen fem strategiska samverkansprogram, vars mål var att stärka 

Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft (Regeringen 2016a). Programmen 

skulle skapa ett utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta 

lösningar på olika samhällsutmaningar (Regeringen 2017). Ett av programmen var 

Smarta städer. Programmets syfte var att utveckla städerna genom att använda smarta 

och hållbara lösningar (regeringen 2016a). Plattformen Smart City Sweden var nära 

kopplad till samverkansprogrammet Smarta städer. Tanken var att plattformen skulle 

kunna hjälpa till att sprida de resultat som samverkansprogrammet levererade 

(Regeringen 2018b). 

2018 fick Energimyndigheten ett nytt uppdrag från regeringen att stödja utvecklingen av 

främjandet av lösningar för smarta och hållbara städer inom ramen för 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Det nya uppdraget sträckte sig till och 

med 2021. I det nya regeringsuppdraget breddades uppdraget till att förutom energi- och 

miljöteknikfrågor också omfatta ”frågor som planering och byggande, digitalisering, 

social hållbarhet, transporter och annat som är relevant för hållbar och smart 

stadsutveckling” (Regeringen 2018a). 

2.2 Begreppets framväxt 
Vid lanseringen av Europa 2020-strategin började EU använda begreppet ”smart” i 

förhållande till hållbarhets- och stadsutvecklingsinsatser (Dameri och Cocchia 2013). För 

att nå tillväxtmålen i Europa 2020-strategin initierade kommissionen sju 

”flaggskeppsinitativ”. Ett av dessa initiativ var innovationsunionen, vars syfte var att 

stärka innovationskraften i EU. Inom ramen för innovationsunionen etablerades i sin tur 

ett antal europeiska innovationspartnerskap (EU-kommissionen 2010). Ett av dessa 

partnerskap var “European Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC)”. 
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Syftet var att etablera strategiska partnerskap mellan företag och europeiska städer, med 

målet att utveckla städerna (EU-kommissionen 2020a). EIP-SCC ska göra europeiska 

städer mer konkurrenskraftiga och bättre att bo i, öka europeiska företags 

konkurrenskraft, förbättra kunskapsdelningen samt utgöra ett medel för att nå de 

europeiska klimat- och energimålen.  

Inom forskningen finns det olika uppfattningar om var konceptet smart city 

ursprungligen kommer ifrån. Enligt Gabrys (2014) dök idén om smarta städer – 

”informational or cybernetically planned cities” – upp redan på 1960-talet. Under 1980-

talet började visioner komma fram om hur IT skulle kunna användas för att underlätta 

livet i städerna. Begrepp som “wired cities”, “cybercities”, “information cities”, 

“intelligent cities”, “digital cities” och “virtual cities” blev populära (Batty 2012).  

Själva begreppet smart city dyker först upp i den publicerade forskningen på 1990-talet. 

Dameri och Cocchia (2013) undersöker förekomsten av begreppet smart city” i 

forskningsartiklar i Google Scholar. De finner att begreppet visserligen dyker upp under 

1990-talet, men antalet artiklar som använder begreppet är få under lång tid. Efter 2010, 

när Europa 2020-strategin lanserades, ökar dock användningen av begreppet smart city 

kraftigt. Även i Scopus och i Web of Science dyker de första artiklarna som innehåller 

begreppet smart city upp på 1990-talet. 

Innan begreppet smart city etablerades, har det, som vi tidigare har nämnt, funnits andra 

begrepp för att beskriva idén den smarta staden. I forskningslitteraturen är till exempel 

begreppet ”digital city” vanligare än smart city från år 2000 till år 2010. 

2.3 Definitionen av smart city 

2.3.1 EU-kommissionens definition 
EU-kommissionen definierar smart city som: 

A smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient 

with the use of digital and telecommunication technologies for the benefit of its 

inhabitants and business. A smart city goes beyond the use of information and 

communication technologies (ICT) for better resource use and less emissions. It means 

smarter urban transport networks, upgraded water supply and waste disposal facilities 

and more efficient ways to light and heat buildings. It also means a more interactive and 

responsive city administration, safer public spaces and meeting the needs of an ageing 

population (EU-kommissionen 2020).  

EU-kommissionens definition fokuserar på IT:s roll i stadsutvecklingen, men också på 

sociala- och styrningsfrågor. Kommissionens definition av smart city stämmer därmed 

väl överens med bilden som framkommer i forskningen. Det är tydligt att begreppet 

smart city inte är begränsat till att enbart handla om IT och teknik, varken inom 

forskningslitteraturen eller hos EU-kommissionen. Sociala aspekter, miljö- och hållbarhet 

och styrningsfrågor är också en del av konceptet. 

2.3.2 Definitionen av smart city inom forskningen 
Trots att begreppet smart city är välanvänt, så saknar det en tydlig och enhetlig definition 

(se t ex. Ahvenniemi et al. 2017; Albino et al. 2015; Angelidou 2015; Caragliu et al. 2011). 
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Begreppet har också kritiserats just på grund av avsaknaden av en enhetlig definition 

(Hollands 2008). 

De första smart city-definitionerna fokuserade på den roll som informations- och 

kommunikationsteknologi kan ha i stadsutvecklingen (Caragliu et al. 2011). I en del av 

forskningen används fortfarande en smal definition av smart city. Ett exempel på detta är 

Braun et al. (2018) som definierar smart city som en stad som använder smart teknik för 

att förbättra stadens säkerhet, effektivitet och bekvämlighet. En vanlig övergripande 

definition är att en smart city är en stad som använder IT i syfte att öka livskvaliteten för 

sina invånare och samtidigt nå en hållbar utveckling. Genom att använda IT kan städerna 

hantera sina resurser på ett bättre sätt (Bakıcı et al. 2013). I den smarta staden används ny 

teknik och stora mängder data för att förvalta och utveckla staden (se till exempel Shelton 

et al. 2015). 

En tidig definition av smart city som har fått mycket uppmärksamhet i forskningen är 

den som är gjord av Giffinger et al. (2007). Enligt Giffinger et al. (2007) är en smart city en 

stad som presterar bra och framåtblickande inom sex områden: smart ekonomi, smart 

befolkning, smart governance, smart transport, smart miljö och smart boende.  

En välanvänd definition av smart cities är den som tagits fram av Caragliu et al. (2011). 

De menar att det finns sex karaktärsdrag som är typiska för smart cities: 

• IT används för att förbättra den ekonomiska och politiska effektiviteten och för 

att möjliggöra social-, kulturell-, och urban utveckling. 

• Företagsdriven stadsutveckling är i fokus. 

• Ett starkt fokus på att uppnå social integration i de offentliga tjänsterna. 

• Ett fokus på den roll som högteknologiska och kreativa branscher spelar för 

långsiktig urban tillväxt. 

• Stor vikt läggs på den roll som socialt kapital spelar för stadsutvecklingen. 

• Social- och miljömässig hållbarhet är viktiga strategiska komponenter. 

Joss et al. (2019) ger en bild av vilka dimensioner som riktiga smarta städer fokuserar på. 

Forskarna analyserar diskursen kring 27 städer som beskrivs som smart cities och 

undersökte vilka ord som används i anslutning till ordet smart. Efter att ha grupperat 

orden kunde de konstruera ett antal dimensioner som kännetecknar smart cities. Dessa 

är, i fallande ordning:1) Governance 2) Infrastruktur 3) Internationell 4) Digital teknik 5) 

Samhälle 6) Ekonomi 7) Fysisk planering 8) Experiment/innovation 9) Miljö 10) 

Hållbarhet. Det kan noteras att digital teknik kommer först på fjärde plats och miljö- och 

hållbarhetsaspekter hamnar längst ned i listan. 

2.4 Kritik mot begreppet smart city 
Inom forskningen riktas en del kritik mot att begreppet smart city är vagt och sakna en 

tydlig och enhetlig definition. Van Zoonen (2016) kallar begreppet ”smart city” för en 

”catch all label” – ett begrepp som kan rymma lite vad som helst. Enligt Hollands (2008) 

är det ofta städerna själva som väljer att kalla sig för ”smart city” – han kallar det för ett 

”urban labelling phenomenon”. Konsekvensen av detta blir att det blir svårt att veta vad 

benämningen ”smart city” faktiskt innebär. Den positiva klangen innebär att städer gärna 

benämner sig själva som ”smart city”, oavsett om det finns någon substans i det eller inte. 

Vilken stad vill vara dum istället för att vara smart? Smart city har också beskrivits som 
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ett begrepp som är ”på modet” (Wiig 2016). Just nu är det ”inne” att vara en smart stad, 

vilket leder till att många städer vill anamma begreppet och konceptet. 

I tillägg till kritik mot själva definitionen av begreppet, har idén om den smarta staden i 

vidare benämning kritiserats i forskningen. Den kanske mest omfattande kritiken mot 

konceptet smart city handlar om företagens roll i den smarta staden. Kritiska röster 

menar att uppbyggnaden av smarta städer ger alltför stor makt över staden till företagen 

bakom tekniken (Hollands 2015; Viitanen och Kingston 2014). Kritik har riktats mot att 

införandet av smarta lösningar i städer för det mesta görs genom en top-down-modell, 

där initiativen kommer från teknikföretag och stadens beslutsfattare och inte från 

medborgarna och samhället (Galdon-Clavell 2013; Hollands 2008; Kummitha 2018; 

Vanolo 2014). Det finns en uppfattning inom forskningen att smart city-konceptet ofta 

bygger på en företagsdriven stadsutveckling (se t ex Hollands 2008; 2015; Söderström et 

al. 2014, Viitanen och Kingston 2014). Den företagsdrivna stadsutvecklingen som 

kännetecknar smart city-konceptet, ger inte särskilt mycket utrymme för medborgarna att 

utforma och delta i den smarta staden, enligt Hollands (2015). Viitanen och Kingston 

(2014) betonar att medborgarna i den smarta staden ofta reduceras till konsumenter, som, 

oavsett om de vill eller ej, ska använda den smarta tekniken.  

Diskursen kring smart cities har kritiserats för att präglas av ett okritiskt förhållningssätt. 

Den smarta staden och dess teknik målas upp som en lösning på de flesta problem som 

städer har – allt från sociala problem och ekonomisk stagnation till trafikstockningar och 

sophantering, (Galdon-Clavell 2013; Hollands 2015). Kritikerna betonar också att den 

starka fokuseringen på den smarta staden har lett till att de potentiella negativa 

effekterna av den smarta staden inte uppmärksammas. Detta innebär att man inte heller 

överväger alternativa modeller för stadsutveckling (Hollands 2008; Vanolo 2014). 

Vissa forskare varnar för att den smarta staden kan bidra till ökade ekonomiska-, sociala- 

och digitala klyftor (Hollands 2008; Kitchin 2015). Även risken för gentrifiering, gällande 

både boende och livsstil, lyfts. När utbyggnaden av smart teknik drivs av marknadslogik, 

är risken stor att investeringar kommer att göras i rikare områden, där det finns bättre 

möjligheter till avkastning (Kummitha 2018). Det finns redan idag exempel på städer där 

man undvikit att bygga ut den smarta tekniken till fattigare områden (se March och 

Ribera-Fumaz 2016; Visnjic et al. 2016). Den ojämna utvecklingen leder till ökade klyftor i 

staden. 

Konceptet smart city har också kritiserats för att inte ta hänsyn till hur städer fungerar i 

verkligheten. Kritikerna, till exempel Hollands (2015), menar att städer bygger på en 

komplex dynamik och ett socialt samspel, som inte smart city-idén fångar. 

Tekniken som möjliggör den smarta staden, som olika slags sensorer, kameror och andra 

former av insamling av data, väcker också frågor om övervakning, datasäkerhet och hur 

man skyddar medborgarnas privatliv (se Galdon-Clavell 2013; Kummitha 2018; van 

Zoonen 2016). Det handlar om frågor om vilken slags data som samlas in, vem som 

samlar in den, hur den används, vem som har tillgång till den och vilka konsekvenser 

datainsamlingen får. Kummitha (2018) konstaterar att om det inte finns starka 

dataskyddsregleringar, så är risken stor att medborgarnas privatliv utnyttjas av företag. 
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2.5 Ingen tydlig svensk tolkning av begreppet smart 

city 
Så vitt Tillväxtanalys har kunnat se finns ingen klar definition av begreppet smart city för 

svenska förhållanden. Varken regeringsuppdraget (regeringen 2018a) eller 

Energimyndighetens projektplaner innehåller en tydlig definition. 

Som Tillväxtanalys förstår regeringsuppdraget utgår dock den svenska regeringens 

tolkning i hög grad från Agenda 2030 målen. Regeringen antar en tämligen bred tolkning 

av smart city då regeringen skriver ”Energimyndigheten ska verka för att 

verksamheterna inom Smart City Sweden fortgår, utvecklas och breddas till att, förutom 

energi- och miljöteknikfrågor, omfatta frågor om planering och byggande, digitalisering, 

social hållbarhet, transporter och annat som är relevant för hållbar och smart 

stadsutveckling” (regeringen 2018a; 3). 

Regeringen uttrycker därmed att begreppet smart city breddas till att inte enbart 

behandla miljötekniklösningar, utan det inbegriper även sociala dimensioner av 

hållbarhet. Den svenska tolkningen ligger därmed nära EU-kommissionens definition 

som vi sett i kap. 2.3.1. 
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3. Uppdraget Smart City Sweden 

Som vi redan sett i kap 1 fick Energimyndigheten den 1 mars 2018 i uppdrag av 

regeringen att till och med 2021 stödja utvecklingen av främjandet av lösningar för 

smarta och hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City 

Sweden (regeringen 2018a). 

Vi ska i detta kapitel kort se hur Energimyndigheten tolkat regeringsuppdraget. Vi gör 

det genom att titta på Energimyndighetens projektplaner. 

3.1 Energimyndighetens tolkning av uppdraget 
Energimyndigheten skriver i sin projektplan för 1 mars 2018–31 mars 2022 att uppdraget 

ska ta sin utgångspunkt i regeringens exportstrategi som innebär en tydlig satsning på 

internationaliserings- och exportfrämjande, inte minst för små och medelstora företag 

(Energimyndigheten 2019a, 3). Vid genomförandet av uppdraget ska tonvikt läggas vid 

såväl export- som investeringsfrämjande. Enligt Energimyndigheten är särskilt två 

punkter i regeringens exportstrategi relevanta för uppdraget. Dels att stödja företagen 

med kontakter med inköpare, upphandlare och beslutsfattare, dels att ge en samlad 

presentation av svenska lösningar och erfarenheter. 

Enligt Energimyndigheten (2019a, 3) ligger Sverige längst fram i världen i arbetet med att 

nå FN:s globala hållbarhetsmål. För att svenska lösningar ska få effekt globalt behöver de 

skalas upp och spridas. På så sätt bidrar uppdraget också till att de globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 uppfylls. Därmed är Smart City Sweden en satsning för 

att främja exporten av svenska lösningar för smarta och hållbara städer. 

Enligt Energimyndigheten (2019a) är Smart City Swedens roll att fungera som en 

gemensam export- och investeringsplattform där svenska lösningar som är redo för 

export demonstreras och visas upp. En viktig del är också att marknadsföra och skapa 

intresse för svenskt kunnande inom smarta och hållbara städer internationellt. En annan 

del är att ta emot och visa upp svenskt kunnande för besöksdelegationer från hela 

världen utifrån etablerade rutiner, som även innehåller metoder för kartläggning inför 

och uppföljning av besök. 

Kärnverksamheten vid Smart City Sweden är att arrangera besök för utländska 

delegationer (Energimyndigheten 2019a, 5). Vid dessa besök bjuds relevanta företag in att 

delta under programmet. Genom inrättande av ett affärsutvecklingsråd tillförs resurser 

för att följa upp och utveckla de affärsmöjligheter som uppstår i samband med 

plattformens verksamhet. 

3.1.1 Uppdragets huvudpunkter 
Enligt Energimyndigheten (2019a, 5) kan uppdraget beskrivas i fyra huvudpunkter:  

1. Smart City Sweden ska vara ett skyltfönster ute i världen för svenska smarta och 

hållbara lösningar som är redo för export.  

2. I Sverige ska plattformen fungera som en mötesplats mellan utländska 

intressenter och svenska aktörer (företag, expertis, organisationer, myndigheter) 

med fokus på att främja export. 
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3. Smart City Sweden ska följa upp affärsmöjligheter och bidra till att stärka 

relationer mellan svenska företag och möjliga utländska köpare och investerare. 

4. Väl etablerad ska Smart City Sweden även fungera som ett nationellt 

kunskapscentrum för utvecklingen inom smarta och hållbara städer. 

Uppdraget samlar åtta myndigheter, sex regionala organisationer med goda kontakter 

med näringslivet i respektive region samt regelbundet deltagande i Team Sweden Smart 

Cities. På så sätt byggs ett nätverk kring verksamheten för att stötta med både 

expertkunskap och med erfarenhet, kunskap och resurser kring exportfrämjande. 

Genomförandet kommer också att innebära ett närmare samarbete med bland annat 

svenska ambassader och konsulat i utlandet, vilket inkluderar även energiråden i Kina 

och Indien och innovationsråden vid ambassaderna i Indien, Japan, Kina, USA, Sydkorea 

och Brasilien, samt Business Swedens relevanta utlandskontor. 

Efter ett upphandlingsförfarande under hösten 2018 skrev Energimyndigheten i januari 

2019 ett ramavtal med IVL svenska miljöinstitutet om driften av 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden. 

3.1.2 Uppdragets effektmål för hela programperioden 
Enligt Energimyndighetens (2019a, 7) projektplan för perioden 1 mars 2018–31 mars 2022 

ska uppdraget främja exporten av svenska lösningar för smarta och hållbara städer och 

på detta sätt bidra till regeringens exportstrategi. Utifrån detta formulerar 

Energimyndigheten följande effektmål: 

• Ökad export av svenska lösningar såsom varor och tjänster och kunskap inom 

smart och hållbar stadsutveckling 

• Ökad attraktionskraft för svenska varor och tjänster och kunskap inom smart och 

hållbar stadsutveckling 

• Ökad andel av svenska exporterande företag inom smart och hållbar 

stadsutveckling 

• Svenska företag har uppvisat ett ökat deltagande i den globala ekonomin 

3.1.3 Effektmålen i projektplaner för åren 2020 och 2021 
Energimyndigheten har därtill formulerat särskilda projektplaner för åren 2020 

respektive 2021. I dessa projektplaner har Energimyndigheten uttryckt effektmålen något 

annorlunda. 

I projektplanen för 2020 (Energimyndigheten 2019b, 4) formuleras effektmålen enligt 

följande: 

• Både lokala främjare och utlandsmyndigheter använder sig av Smart City 

Swedens hemsida i sina respektive uppdrag. Om detta sker har dels målet om 

inkludering nåtts, men det leder också till att plattformen får större spridning. 

• Antalet längre besök, vilket räknas som längre än en dag, bör öka under 2020. 

Anledningen till detta är att dessa besök sannolikt ger mer nytta per insats för 

kansliet. 

• Myndigheter, företag och affärskonsulter involveras i större utsträckning i 

besöksverksamheten än vad som tidigare skett under 2019. Detta är dels ett led i 
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att förankra projektet, dels att få fler kontaktpunkter mellan delegationer och den 

svenska sidan, vilket bör leda till större utdelning i form av affärer. 

• Konverteringen av besök till motbesök, förstudier och skarpa projekt behöver 

öka för att inte verksamheten ska fastna i att enbart arrangera besök utan att det 

för den skull på sikt leder till affärer. 

I projektplanen för 2021 anger Energimyndigheten (2021, 4) följande effektmål: 

• Både lokala främjare och utlandsmyndigheter använder sig av Smart City 

Swedens hemsida i sina respektive uppdrag för informationsspridning och 

besöksverksamhet i exportfrämjande syfte. 

• Digitala besök och utvecklingen av det digitala besöksmaterialet leder till att 

verksamheten även post Corona kan bedrivas såväl digitalt som fysiskt. 

• Myndigheter, företag och affärskonsulter involveras i större utsträckning i 

besöksverksamheten än vad som skett under 2019 och 2020.  Detta är ett led i att 

förankra projektet men också ett sätt att få fler kontaktpunkter till de utländska 

delegationerna. Besöken utformas för att i större utsträckning leda till affärer.  

• Baserat på besöksverksamheten genomförs minst åtta förstudier som leder vidare 

mot affärer. 

3.1.4 Mindre betoning på export i effektmålen över tid? 
Som vi ser ovan har uppdragets effektmål förändrats över tid. I den första projektplanen 

som omfattar hela projekttiden är ökad export tydligt framlyft. Däremot är skrivningar 

om ökad export något mindre betonat i de efterföljande projektplanerna för de enskilda 

åren 2020 och 2021. Även om effektmålen för åren 2020 och 2021 innehåller skrivningar 

om affärer så kan effektmålen för de enskilda åren uppfattas som mindre fokuserade på 

ökad export. 

Detta riskerar skapa en otydlighet om vilka som är uppdragets effektmål och därmed hur 

uppdragets aktiviteter ska riktas för att nå de effekter som uppdraget förväntas resultera 

i efter det att uppdraget är avslutat. Vi återkommer i kap 6.1 om uppdragets mål. 

3.2 Flera program som har beröringspunkter 
Det finns flera pågående uppdrag och program som tangerar Smart City Sweden. Enligt 

regeringsuppdraget (regeringen 2018a) ska Energimyndigheten samverka och ha god 

översikt över nationella insatser för området, framförallt för att inte skapa 

dubbelfinansierade insatser och för att få till den nationella kraftsamling som är ett av 

syftena och ett efterfrågat resultat från uppdragsgivaren. Nedan ges en kortfattad 

beskrivning av ett urval av program som har beröringspunkter med Smart City Sweden: 

3.2.1 Viable cities 
Viable cities är ett strategiskt innovationsprogram som är inriktat på klimatneutrala och 

hållbara städer. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 – och med verktyget 

Klimatkontrakt 2030 – samarbetar programmet med 23 städer och fyra myndigheter för 

att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer 

från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities, som 

samordnas av KTH, pågår till och med 2030. 
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Enligt Viable cities (2020, 13–14) programbeskrivning finns fyra långsiktiga effektmål 

som programmet ska uppfylla: 

1. Alla svenska kommuner är klimatneutrala och hållbara. Ett antal städer är också 

klimatpositiva 

2. Den internationella utvecklingen mot den globala missionen om klimatneutrala 

städer har drivits på av svenska aktörer genom innovation samt utveckling av 

politik, kunskap och nya marknader 

3. Nya marknader har utvecklats genom omställningen till klimatneutrala och 

hållbara städer och förutsättningar för svenska företag att framgångsrikt leverera 

lösningar för klimatomställning på internationella marknader har stärkts 

4. Innovationspolitiken i Sverige och EU stödjer transformativ systemförändring 

som svarar mot samhällsutmaningarna (inklusive klimatneutrala städer). 

Viable cities är inriktat på att stödja implementeringen av hållbara lösningar i svenska 

städer. I programbeskrivningen för etapp 2, 2021–2024 återkommer skrivningar om 

vikten av att stödja utvecklingen av governance för att Sverige kan ta en ledande roll i 

energi- och klimatomställningen. Programbeskrivningen tar även upp 

internationalisering, där en av delarna handlar om att ta tillvara den marknadspotential 

som finns i efterfrågan på lösningar för klimatneutrala städer i ekonomier över hela 

världen I den delen är samarbetet med Smart City Sweden en viktig kanal. (Viable cities 

2020, 28). 

3.2.2 Swedish Cleantech 
Swedishcleantech.se är Sveriges största webbplats för miljöteknikföretag. På webbplatsen 

finns information från ett 30-tal myndigheter, bransch- och intresseorganisationer och 

regionala aktörer. Här får företag hjälp att hitta andra aktörer för att utveckla sina affärer 

på hemmamarknaden och att förbereda sig för export genom samlad tillgång till 

kunskap, finansiering och nätverk. 

Webbplatsen innehåller tips på var företag hittar information om finansiering och 

rådgivning. Via webbplatsen kan företag hitta samarbetspartner och få kontakt med 

aktörer som jobbar inom miljöteknikområdet. Webbplatsen innehåller också information 

om mässor, seminarier och andra event både i Sverige och internationellt. Webbplatsen 

drivs av Tillväxtverket tillsammans med Energimyndigheten.  

Swedish Cleantech har även en internationell webbplats, swedishcleantech.com, som 

riktar sig till utländska köpare och investerare som vill hitta svenska lösningar och få 

kontakt med svenska miljöteknikföretag. Från maj 2018 är det IVL Svenska Miljöinstitutet 

som på uppdrag av Tillväxtverket driver och utvecklar den internationella webbplatsen 

swedishcleantech.com. 

Inom Swedish cleantech finns en databas med cirka 1 100 svenska miljöteknikföretag. 

Databasen ”Envirobase” drivs av IVL svenska miljöinstitutet på uppdrag av 

Tillväxtverket. Envirobase utgör också grunden för företagsinformation i Smart City 

Sweden men urvalet av företag som visas i Smart City Sweden, ca 750 företag, är delvis 

ett annat än det som visas hos Swedish cleantech. 
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3.2.3 RE:Source 
RE:Source är, liksom Viable cities, ett strategiskt innovationsprogram som är inriktat på 

att utveckla cirkulära och resurseffektiva materialflöden. RE:Source är en nationell 

kraftsamling som omfattar aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. 

RISE är värdorganisation för uppdraget som startade 2016 och som sträcker sig fram till 

2030. Enligt programbeskrivning för RE:Source 2019-2021 är det övergripande syftet med 

programmet att ”genom samverkan i aktiviteter kraftsamla Sverige för att accelerera 

innovation och utveckla lösningar för cirkulära materialeffektiva flöden” (RE:Source 

2019, 4). Uppdraget innefattar även utveckling av en demonstrationsplattform som syftar 

till att arbeta med affärsutveckling samt att tillämpa, demonstrera och kommersialisera 

kunskap och lösningar i samhället (RE:Source 2019, 10). 

Programmet arbetar med tre övergripande teman; hållbara erbjudanden, hållbart 

användande och hållbart cirkulationssystem. 

3.2.4 Regional exportsamverkan 
Tillväxtverket har sedan 2016 haft uppdraget att samordna regional exportsamverkan 

tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga, Almi, Business Sweden, Enterprise 

Europe network (EEN) samt Exportkreditnämnden. Enligt Tillväxtverket (2021) finns det 

en etablerad exportsamverkan i samtliga län. Det vanligaste är att ALMI koordinerar 

exportsamverkan regionalt men det kan även vara andra organisationer som har 

koordineringsansvaret såsom regionen, Handelskammaren eller science park. 

Regional exportsamverkan har som övergripande mål att fler små och medelstora företag 

ska exportera.  

Tre delmål syftar till att uppnå det övergripande målet (Tillväxtverket 2021): 

1. Nå fler företag med tillväxtpotential och vara tillgängliga i hela Sverige. 

2. Ett samlat erbjudande som är lätt för företagen att komma i kontakt med. 

3. Träffsäkra tjänster som svarar på företagens behov och som har mätbar effekt 

3.2.5 Enterprice European network 
Enterprice european network (EEN) är ett europeiskt nätverk som hjälper företag att hitta 

affärskontakter och samarbetspartner på nya marknader. I Sverige är det Tillväxtverket 

som är huvudfinansiär och som koordinerar nätverket nationellt. EEN ingår som en part i 

den regionala exportsamverkan. 

Bakom nätverket i Sverige står, förutom Tillväxtverket, 13 nationella och regionala 

näringslivsorganisationer, däribland ALMI Företagspartner, forskningsinstitut med flera. 

Enligt EEN:s hemsida erbjuder nätverket stöd till företag inom tre områden; 

internationella partnerskap, råd för internationell tillväxt, samt innovationsstöd (support 

for business innovation). EEN är främst inriktat på den europeiska marknaden.  

På EEN:s hemsida finns ett stort antal (över 5 000) affärs- eller samarbetsmöjligheter 

presenterade. Det kan handla om både företag som söker kommersiella samarbete med 

andra företag, eller om företag som söker samarbete med akademiska miljöer. 
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3.2.6 Smart city i förhållande till andra program 
Tillväxtanalys bedömning är att de nämnda programmen i allt väsentligt har en annan 

inriktning än Smart City Sweden. Risken för överlappning är därför, enligt Tillväxtanalys 

bedömning, relativt låg. Smart City Swedens position gentemot de nämnda programmen 

ligger framförallt i att synliggöra svenska erbjudanden om systemlösningar till andra 

länder, arbetet med besöksverksamhet, samt arbetet med affärsutveckling, det vill säga 

investerings- och exportfrämjande. 

Det finns dock tecken på att kunskapen om Smart city är relativt låg hos de nämnda 

programmen.  På en fråga till de aktörer som koordinerar regionala exportsamverkan 

uppgav 11 av 15 svarande att de känner till Smart City Sweden. Fyra av 15 svarade att de 

inte känner till Smart City Sweden. Fem av femton regionala exportsamverkan uppger att 

de har ett samarbete med Smart City Sweden, medan tio av femton uppger att de inte har 

något samarbete. Bilden från de regionala exportplattformarna är med andra ord att de 

flesta känner till Smart City Sweden på en övergripande nivå, men det är relativt ovanligt 

att det sker något utbyte eller samarbete mellan de regionala exportplattformarna och 

Smart City Sweden. Det kan innebära att de nätverk som de regionala 

exportplattformarna arbetat upp inte kan nyttjas fullt ut av Smart City Sweden. Det kan i 

sin tur medföra en risk för att potentiellt intressanta systemlösningar inte visas upp och 

utnyttjas inom Smart City Swedens verksamhet. 

Tillväxtanalys bedömer att det finns möjligheter att förbättra utbytet med framförallt 

Viable cities, RE:Source och regional exportsamverkan. 
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4. Företagens bild av Smart City 

Sweden 

Som vi redan sett i kap 1 och 3 tar uppdraget sin utgångspunkt från regeringens 

exportstrategi. För att någon export ska kunna komma i gång krävs att det finns företag 

som kan sälja varor och tjänster till andra länder. Det är därför intressant att veta hur de 

deltagande företagen uppfattar uppdraget. Tillväxtanalys har gett Sweco i uppdrag att 

genomföra 20 företagsintervjuer. Intervjuerna genomfördes under senhösten 2020 med 

företag som på något sätt deltagit i aktiviteter inom projektet Smart City Sweden. 

I det följande kapitlet presenteras Swecos sammanställning av svaren. Intervjuerna rör 

motiv, förväntningar och erfarenheter av företagens medverkan. 

4.1 Metod 
Analysen bygger på 20 intervjuer som genomfördes på telefon och Microsoft Teams i 

november och december 2020. Intervjuerna tog mellan 6 och 30 minuter att genomföra. 

Urvalet av respondenter bygger på en deltagarlista med 99 organisationer som Sweco 

fick från Tillväxtanalys. Listan sammanställdes ursprungligen av IVL. Urvalsprocessen 

genomfördes i samråd med beställaren. Först exkluderades tre offentliga organisationer 

efter samråd med beställaren. Då återstod 96 privata och offentliga företag samt enstaka 

branschorganisationer. Målet var att få ett respondenturval från företag med olika 

företagsstorlek (antal anställda), branschtillhörighet och geografisk hemvist. 

Intervjuförfrågningarna gjordes per mejl i omgångar utifrån hur mycket kontaktuppgifter 

det fanns till företagen på IVL:s lista. Först kontaktades ett fyrtiotal företag med en 

kontaktperson och tillhörande mejladress. Därefter kontaktades företag med en 

kontaktperson vars mejladresser inte fanns på listan men snabbt gick att finna på 

företagens hemsidor. I en tredje omgång gjordes försök att nå företag utan namngiven 

kontaktperson. Arbetet följde en snarlik procedur. Först storleksbestämdes företagen 

genom kontroll av antalet anställda, sedan genomsöktes deras hemsidor efter 

kontaktuppgifter till en person som kunde förmodas ha överblick över företagets arbete 

med internationalisering. Mikroföretag (1–9 anställda) och små företag (10–49 anställda) 

fick förfrågan via VD, medelstora företag (50–249 anställda) och mindre storföretag (250 

till 500 anställda) via en försäljningschef, exportchef eller annan chef i. Åtskillnaden 

gjordes utifrån det erfarenhetsbaserade antagandet att Vd:ar i mikroföretag och små 

företag ofta har en överblick över organisationen och dessutom tid att besvara sådana 

förfrågningar. Det är mer sällan fallet i mellanstora företag och storföretag.  

Under arbetets gång exkluderades storföretag (>500 anställda) utan en kontaktperson, 

utländska storföretag samt alla företag utan kontaktperson eller tänkbar mottagare på 

hemsidan. Påminnelser om intervjuförfrågan skickades ut löpande. Företag med en 

namngiven kontaktperson, och företag som hade besvarat intervjuförfrågan men inte 

tackat ja till intervju, påmindes upp till tre gånger per mejl.  

Svarsfrekvensen blev ungefär 50 procent. Totalt 24 företag tackade ja till intervju. Fyra 

intervjuer påbörjades men avbröts sedan det framkommit att intervjupersonen inte 

medverkat i Smart City Sweden.  
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Den låga svarsfrekvensen omöjliggjorde en selektering av företag efter 

branschtillhörighet, storlek och geografi. Fokus blev i stället att nå upp till 20 intervjuer. 

Urvalet blev ändå någorlunda representativt för de 748 företag som listas på Smart City 

Swedens hemsida. Smart City Swedens fokusområde Climate, Energy & Environment 

omfattar 14 av 20 företag i denna studie respektive 667 av de 748 företagen på hemsidan. 

Avfallshantering, energiproduktion, waste to energy (kraftvärme), energidistribution 

(fjärrvärme) och energieffektivisering är fokus för 11 av 20 intervjuade företag respektive 

305 av 748 företag på Smart City Swedens hemsida.  

Geografiskt har respondenterna i denna studie en övervikt mot Östergötland och Skåne – 

de två slättlandskapen är hemvist för 10 av de 20 företag. De flesta av dessa företag är 

medlemmar i någon av de två branschorganisationerna Cleantech Östergötland och 

Sustainable Business Hub – två av de regionala hubbarna i Smart City Sweden. Detta kan 

avspegla en bias i urvalet. Det kan också avspegla att Linköping-Norrköping respektive 

Malmö-Lund har framträdande cleantech-sektorer och världsledande cleantech-

forskning på Linköpings universitet respektive Lunds universitet.  

Företagen har en någorlunda jämn spridning sett till antal anställda (se tabell nedan). 

4.1.1 De 20 företagen i studien  
Tabellen visar de 20 företagen som intervjuats studien. Smart City Sweden använder 

fokusområdena för att kategorisera företagens verksamhet på sin hemsida. Delområdena, 

också de hämtade från hemsidan, har valts ut efter intervjupersonernas beskrivning av 

företagets verksamhet.  

Företag Ägare Antal anställda Fokusområde Delområde 

Företag S Privat 14 Digitalisation N/A 

Företag Q Privat 132 Climate, Energy & 

Environment 

District Heating & 

Cooling 

Företag C Privat 10 Climate, Energy & 

Environment 

Energy production 

Företag N Privat 6 Climate, Energy & 

Environment 

Ecosystem 

Services 

Företag L Privat 7 Urban planning N/A 

Företag E Privat 15 Climate, Energy & 

Environment 

Energy Efficiency 

Företag A Privat 1 Urban Planning N/A 

Företag R Privat 2 516 Climate, Energy & 

Environment 

Waste 

Management 

Företag G Privat 10 Mobility Electrification 

Företag P Privat 81 Water N/A 

Företag T Privat 10 Climate, Energy & 

Environment 

Waste 

Management 

Företag H Privat 4 Urban Planning N/A 

Företag J Offentlig 257 Climate, Energy & 

Environment 

Waste to Energy 

Företag U Privat 16 Climate, Energy & 

Environment 

Energy Procuction 
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Företag Ägare Antal anställda Fokusområde Delområde 

Företag B Offentlig 958 Climate, Energy & 

Environment 

Waste to energy 

Företag D Privat 760 Climate, Energy & 

Environment 

Waste 

Management 

Företag M Privat N/A Climate, Energy & 

Environment 

District Heating & 

Cooling 

Företag V Privat 10 Digitalisation N/A 

Företag K Branschorganisation 11 Climate, Energy & 

Environment 

Biogas 

Företag F Privat 5 Water N/A 

 

4.2 Företagens medverkan i Smart City Sweden 
Som medlemmar i Smart City Sweden räknas företag på listan Swedish Companies på 

Smart City Swedens hemsida. Totalt var det 748 företag (inkl. de 20 intervjuade 

företagen), oktober 2020.  

En första slutsats av intervjuerna med de 20 företagen är att Smart City Sweden 

”rekryterar” företag uppsökande genom branschorganisationer och regionala hubbar. 

Medlemskapet i Smart City Sweden är gratis, kräver inga motpresentationer och kvarstår 

vid inaktivitet. Företag K är den enda som uttryckligen själv sökt upp Smart City 

Sweden. De flesta av de övriga 19 företagen verkar ha rekryterats eller fått tips. Det går 

att skilja mellan två olika vägar in i Smart City Sweden.  

• Tips från branschorganisation. Av de 20 företagen hade 7 hört talas om Smart 

City Sweden genom en medlemsförening, branschorganisation eller aktör i 

innovationssystemet som inte är en regional hubb i Smart City Sweden. Som 

exempel kan nämnas Urbantech Sweden och Sweheat & Cooling. 

• Förfrågningar från regional hubb. Totalt 9 av 20 företag tycks ha rekryterats 

genom Cleantech Östergötland, Sustainable Business Hub eller Dalarna Science 

Park – tre av Smart City Swedens sex regionala hubbar. Medlemskapet i Smart 

City Sweden har i vissa fall ingåtts genom att företaget svarat ”ja” på ett 

standardiserat mejl med info om Smart City Sweden och förfrågan om 

medlemskap. (Företag som besvarat Swecos intervjuförfrågan, men inte deltagit i 

någon aktivitet och därför inte intervjuats, tycks ofta ha gått med på detta sätt). 

Hubben blir en geografisk länk mellan företaget och Smart City Sweden. Företag 

A fick tips från ett inkubatorprogram på Dalarna Science Park. ”Vi gick med 

indirekt via vårt medlemskap [i en av organisationerna bakom en av Smart City Swedens 

regionala noder]. Vi har inte aktivt ansökt om medlemskap. Vi har så mycket utbyte 

mellan varandra; naturligt att vi fick frågan”, säger Företag B. Rekryteringsformen 

riskerar dock att skapa begreppsförvirring. ”Vårt deltagande är via Sustainable 

Business Hub. För oss är det svårt hålla isär Smart City Sweden och SHB”, uppger ett 

skånskt företag. 

Företag C och Företag D blev uppringda av handläggare på IVL Miljöinstitutet som 

tipsade om medlemskap. IVL är också en regional hubb i Smart City Sweden.  
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4.3 Deltagarmotiv och förväntningar  
I avsnittet nedan sammanställs och analyseras svar på intervjufrågor om företagens 

deltagarmotiv respektive förväntningar på Smart City Sweden. Företagens medlemskap 

går tillbaka olika långt i tiden. Ett företag gick med i september 2020, andra företag 

gjorde det ”för flera år sedan”. Motiv är svåra att fastställa flera år i efterhand; många av 

företagen skiljer inte heller mellan motiv och förväntningar i sina svar på frågorna. 

Deltagarmotiv definieras här som företagens drivkrafter för att gå med i Smart City 

Sweden. Förväntningar avser dels vad företagen trodde om stödet och Smart City 

Sweden, dels också vilka resultat och effekter de förväntade sig –och idag förväntar – att 

medverkan ska leda till i det egna företaget. 

4.3.1 Företagens deltagarmotiv 
Företagen hade relativt enhetliga deltagarmotiv när de gick med i Smart City Sweden. 

Företag F är det enda företag som uppger ett helt icke-kommersiellt deltagarmotiv: 

möjligheten att medverka i juryverksamhet på tävlingar för unga entreprenörer som vill 

kommersialisera cleantech-innovationer. Övriga företags deltagarmotiv kan separeras i 

två grupper.  

”Skapa kontakter som vi själva kan använda vidare”  

Citatet i rubriken (Företag E) fångar det centrala deltagarmotivet för 16 av 18 privata 

företag som intervjuats i studien: möjligheten att få stöd inför och under arbetet med att 

knyta kontakter till potentiella kunder på utländska marknader. Främst offentliga kunder 

(energibolag, kommuner, regioner), i mindre mån privata företag. Inget av företagen 

efterfrågar uttryckligen stöd i arbetet med en potentiell kund efter det att en första 

kontakt etablerats. 

De marknader som flest uppger sig ha siktat mot i sitt kontaktskapande är de nordiska 

länderna, Beneluxländerna, Storbritannien, Tyskland, USA och Kanada. Dessa 

marknader nämns av flertalet företag och detta mål som ett led i en konkret 

internationaliseringsstrategi. Två företag uppger att de motiverades av möjligheten att få 

stöd i arbetet med internationalisering på utomeuropeiska marknader.  

Företagen hade tidigare erfarenheter av internationalisering när de gick med. 

Mikroföretagen i gruppen tycks, om man läser mellan raderna, ha haft 

internationalisering som nästa steg i företagets strategi för att växa. Vad dessa 

mikroföretag saknade var skarpa case och rutin för att hitta potentiella kunder på 

utländska marknader. ”Vi behöver all hjälp vi kan få som startup att nå utomlands och få 

intresse, kunskap och kontakter”, säger Företag G (10 anställda) som blev medlem i 

september 2020. Företag H (4 anställda) förklarar att ”internationalisering är precis där vi är 

på vår företagsresa. Vi försöker etablera oss på ett stort antal marknader”. 

De större företagen hade som regel tidigare erfarenhet av export och internationalisering. 

Deltagarmotivet var då sällan att få kunskap om själva internationaliseringsprocessen, 

utan att få draghjälp i en insats som sannolikt hade blivit av utan deras medverkan i 

Smart City Sweden. ”Vi var i läge att etablera oss i Storbritannien […] Det är en trög 

marknad”, säger Företag Q.  
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Öka nyttan av ingående besöksverksamhet från utländska delegationer 

Denna grupp består av fem företag. Två av företagen är kommunala energibolag: Företag 

B och Företag J. De har i uppdrag att sprida kunskap om den egna 

kraftvärmeproduktionen; de säljer också tjänster på konsultbasis. Bolagen förfogar över 

toppmoderna kraftvärmeverk som röner intresse utomlands. ”Vi är ett showcase”, 

konstaterar Företag J om de utländska besökardelegationerna som fram till Covid-19-

pandemins utbrott besöker kraftvärmeverket för att lära av Sveriges kommunala 

avfallshanteringsmodell där hushållsavfall förbränns i kraftvärmeproduktion istället för 

att läggas på soptippar. Dessa besökare hade kommit till kraftvärmeverket oavsett 

företagens medverkan Smart City Sweden. Företagens motivbild var inte att locka 

besökare, utan att få ut mer av besökardelegationer. Medverkan i Smart City Sweden 

sågs som en möjlighet att få besöksdelegationer som inte bara besöker kraftvärmeverket 

utan också andra platser i kommunen. Detta ger besökarna en helhetsbild av den 

kommunala avfallshanteringen och kraftvärmeproduktionen vilket gör dem till ”mer 

intressanta” besökare ur kraftbolagets synvinkel. 

Branschorganisationen Företag K motiverades av möjligheten att i sådan 

besöksverksamhet ”slussa intressenter som kunde innebära affärer för medlemsföretag”. 

Konsultföretagen Företag D och Företag L uppgav ungefär samma motiv för sina 

engagemang i utländska besöksdelegationer som besöker Stockholm respektive Malmö-

Lund.  

4.3.2 Företagens förväntningar  
Helhetsbilden är att företagens förväntningar på Smart City Sweden var diffusa, det vill 

säga låga. Omkring hälften av företagen säger sig ha saknat förväntningar, alternativt 

minns de dem inte längre. Andra upprepar ungefär samma svar som de gav på frågan 

om deltagarmotiv: fler kontakter och leads utomlands (privata företag), effektivare 

besöksverksamhet (kommunala energibolag, branschorganisationen Företag K). Företag 

M, som har större erfarenhet av internationalisering än de flesta företag i studien, 

sammanfattar i sitt svar hur detta ofta uttrycktes i intervjuerna: 

”Vi hade förväntningar att det här skulle vara en bra samarbetspartner som ger draghjälp”. 

Genomgående är att företagens svar inte berör förväntningar de hade på genomförande 

och resultat – hur stora förväntningarna var på att deltagarmotiven skulle uppfyllas eller 

med vilka stödformer detta förväntades ske, hur intensivt arbetet förväntades vara, ifall 

det skulle med eller utan andra företag och om de räknade med feedback från Smart City 

Sweden. Intervjuerna förtäljer inget av detta. Endast ett företag anger en förväntan på ett 

konkret resultat: etablering i Storbritannien (den uppfylldes). Tre företag uppger att de 

förväntade sig ”ökad synlighet”. 

Bristen på uttalade resultat- och effektmål ger en känsla av bristande engagemang hos 

många av de 20 företagen. Företag D uttrycker en bild som genljuder mellan raderna i 

flera andra intervjuer.  

”Jag hade inte så stora förväntningar. Jag tänkte att det kanske kan komma ut någonting av det, 

men att det också skulle kunna rinna ut i sanden”.  

Smart City Swedens sätt att nå ut till företag – det vill säga med en uppsökande, snabb 

rekrytering utan krav på motprestation – minskar möjligen förutsättningarna att hitta 
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engagerade företag eftersom medlemskapets mervärde då kan tänkas bli otydligt. Smart 

City Swedens profil uppfattas också som otydlig av några företag. På hemsidan möts 

besökare av en stor mängd företag, myndigheter, fokusområden (inkl. delfokusområden) 

och målmarknader. Företag N anar en otydlighet i denna bredd: 

”Om jag är ett företag, vad tillför detta mig? Det står inte någonstans på startsidan. Och vilka är 

avsändarna? Det är bara offentligt finansierade avsändare. Det är problematiskt. Det säger inte 

mig någonting om affärsnyttan”. 

Smart City Sweden sammanblandas också med andra exportfrämjande insatser och 

branschorganisationer. För företag som Företag R (se nedan) är Smart City Sweden ett av 

flera stödprogram. Företagets förväntningar kan då ligga på dess medverkan i alla 

offentliga insatser (”projektkorgen”) snarare på enskilda stödprogram:  

”Vi är med i många olika typer av konstellationer där vi ser en möjlighet att göra framtida affärer. 

Kan vi göra en affär, varför inte?” 

4.4 Företagens aktiviteter  
Intervjuerna visar att företagens insatser i Smart City Sweden varit begränsade. Det 

typiska företaget med kontaktskapande fokus tycks ha medverkat vid två eller tre 

aktiviteter. Det läggs alltså ingen nämnvärd tid på Smart City Sweden. Kommunala 

energibolag verkar ha lagt ner mer tid än privata företag. 

Alla som intervjuats har medverkat, men inte alla har internationaliserats. För 4 av 20 

företag stannade medverkan vid ett eller flera fysiska möten med representanter för 

Smart City Sweden. De genomförde aldrig en internationaliseringsaktivitet – alltså en 

aktivitet riktad mot potentiella kunder, alternativt medverkan vid en besöksdelegation i 

utlandet eller i Sverige. Två av dessa fyra företag förklarar sin begränsade medverkan 

med att de uteslöts från besöksverksamheten respektive inte fick information om möjliga 

aktiviteter. 

De aktiviteter för internationalisering som företagen gjort inom ramen för Smart City 

Sweden kan delas in i fyra grupper. En majoritet av de intervjuade företagen uppgav 

eller indikerade att minst en av deras aktiviteter ännu inte var avslutade – insatsernas 

resultat och effekter kunde därför inte bedömas närmare. Tolkas intervjusvaren generöst, 

kan 1 av 20 företag sägas ha avslutat en affär tack vare en aktivitet där de fått stöd från 

Smart City Sweden medan 6 av 20 företag tack vare en sådan aktivitet just nu befinner sig 

i en process som kan utmynna i en affär.  

• Möten/presentationer i online med potentiella kunder (10 av 20 företag) Smart 

City Sweden har i ett antal fall via en ambassad, ett konsulat och/eller en 

myndighet som är arrangör, samarbetspartner eller finansiär förmedlat kontakt 

mellan företag och potentiella kunder. Informationen är inte särskilt detaljerad. 

Flera av företagen ser ett mervärde i hjälp att få till dessa presentationer –det är 

svårt att på egen hand boka in möten utan den dignitet som en myndighet ger 

deras kontaktsökande. Kontakter har förmedlats till främst offentliga kunder i 

Kanada, Estland, Hong Kong, Storbritannien och Ukraina. Ett företag uppger sig 

ha kontaktats av en potentiell kund som hittat det i företagslistan på Smart City 

Swedens hemsida. 
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• Event, seminarier och mässor i Sverige och utomlands (6 av 20 företag). 

Exempel på angivna aktiviteter är Hannovermässan, ”mässa i England” och 

”event i Göteborg”. Företagen har svårt att beskriva aktiviteternas resultat. Två 

av företag uppgav att denna aktivitetsform varit alltför bred, generell och/eller 

ofokuserad sett till deltagarmotiv. Ett företag uppger sig ha fått kontakt med en 

potentiell kund på ett event. 

• Besöksdelegationer i Sverige (5 av 20 företag). Smart City Sweden har hjälpt 

Företag B och Företag J att arrangera och organisera besök på respektive 

kraftvärmeverk. Bolagen är nöjda med besöken; de har dock inte sålt några 

konsulttjänster till besökare. Företag D, Företag R och Företag M har på olika sätt 

medverkat vid besök och föreläst för utländska besöksdelegationer som 

arrangerats av Smart City Sweden, ofta på plats i Hammarby Sjöstad. De är 

missnöjda med besöksverksamhetens utformning: dels för att de ser det som 

ohållbart att genomföra föreläsningsarbete utan ersättning, dels för att besöken är 

för allmänna och fokuserar för mycket på att visa upp lösningar snarare än att 

visa hur lösningarna kan driftsättas och utvecklas. Företag K upplever sig ha 

exkluderats av IVL från besöksverksamheten.  

• Besök hos potentiella kunder utomlands (3 av 20 företag) Företagen har vid 

olika tillfällen och med stöd från Smart City Sweden besökt potentiella kunder i 

Tyskland, Norge och Storbritannien. Två av företagen uppfattar att ett av deras 

respektive besök arrangerades av IVL Miljöinstitutet inom ramen för Smart City 

Sweden. Inget av företagen uppger att besöken lett till en affär. Det är oklart vad 

de kan tänkas resultera i på sikt. 

I intervjuerna tillfrågades företagen om Smart City Sweden bidragit till 

internationalisering i deras verksamhet. Tio företag svarade ja, tio nej. Svaren är dock 

svårtolkade eftersom företagen tolkar frågan olika. De kommunala energibolagen 

svarade ja trots att de redan var internationaliserade när de gick med i Smart City 

Sweden. Företag D svarade nej med samma motivering. 

4.5 Hälften anser att förväntningarna uppfyllts 
Det är svårt att i efterhand analysera företagens motiv och förväntningar. Som vi redan 

sett har många företag diffusa eller vaga uppfattningar. Det gör det svårt att utifrån 

intervjusvaren bedöma ifall förväntningarna uppfyllts. Med detta sagt uppger 9 av 20 

respondenter att förväntningarna uppfyllt eller till och med överträffats. Det finns inga 

mönster avseende företagens storlek eller deltagarmotiv. Företagen som svarat ”ja” hade 

ofta vissa förväntningar – om än vaga sådana – på att deras deltagarmotiv skulle 

uppfyllas. Den generella bilden är att dessa företag är tillfreds eller positivt överraskade 

av sin medverkan i Smart City Sweden givet den lilla insats de lagt ner.  

Företagen ger ofta ingen detaljerad information i sina svar. Ett representativt exempel är 

Företag B:s beskrivning av Smart City Swedens utfall på företagets besöksverksamhet: 

Svårt att uttala sig om förväntningar och deras uppfyllelse. ”Vi är nöjda med de besök vi 

fick”. 

Företag G:s svar är också typiskt – företaget hade en motivbild, förväntade sig något 

slags stöd och är nöjda med vad det fick. ”Vi behöver all hjälp vi kan få som en startup att 
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utomlands och få intresse, kunskap och kontakter. Det har uppfyllts i och med att vi fått en 

kontakt”.  

Företag D, som initialt inte hade några förväntningar, gav det mest utförliga svaret. 

Företaget är också det som tydligast anger att förväntningarna överträffades: ”Jag är nog 

mer positiv än vad jag var från början. Det finns en affärsgrupp […] som träffas och pratar ihop 

sig, det är konkurrenter och leverantörer, där finns ett värde. Sen finns det pengar till förstudier. 

Där har det varit en del initiativ som är okej”. 

Omvänt svarar 11 av 20 företag att förväntningarna inte uppfyllts eller att de inte vet. 

Deras svar är mer inbördes olika än de positiva omdömena. Företag K och Företag M, 

som hade uttalade förväntningar på samarbetet, är missnöjda med Smart City Swedens 

hittillsvarande upplägg för den ingående besöksverksamheten.  

Företag R ger ett liknande omdöme och tillägger att företaget nu förväntar sig att Smart 

City Sweden får tydligare geografiskt fokus: ”Jag tycker intentionen är bra. Genomförandet är 

fullkomligt uselt. Det tar mer tid och energi än vad det ger” (Företag M) 

”Nu får Smart City Sweden fokus på Tyskland, Beneluxländerna och Norden. Jag förväntar mig 

att de får ett tydligare uppdrag att inte vara besöksverksamhet för Kina. Då kan man skapa affärer. 

Jag har förväntningar på VA-sektorn” (Företag R) 

Övriga nio företag som inte minns eller anser att förväntningarna uppfyllts är ofta 

samma företag som initialt hade otydliga eller låga förväntningar på Smart City Sweden, 

alternativt inte minns vilka förväntningar de hade. Deras kritik är mer nedtonad och 

avgränsad till bristande information eller ouppfyllda förväntningar på delar av 

genomförandet.  

”Hade trott på fler kontakter inom UK och att mer vägledning skulle ingå i programmet” 

(Företag Q). ”Första mötet levde upp till förväntningarna. Men det har ju inte gjorts mer” 

(Företag P) 

”Själva juryarbetet var intressant och bra att följa. Jag är nöjd med det. Det är återkopplingen jag 

saknar – hur går de vidare? Man ställer upp med sin tid och sitt engagemang. Då förväntar man 

sig någonting tillbaka” (Företag F) 

”Det har varit lite passivt alltihopa” (Företag A) 

4.6 Coronakrisen har både förenklat och försvårat 

företagens medverkan  
Företagens bedömning av resultat och omdömen har påverkats av coronakrisen. Nästan 

alla företag som fått hjälp från Smart City Sweden i en internationaliseringsinsats uppger 

att de tvingats ställa in en planerad aktivitet relaterad till Smart City Sweden. Sedan mars 

2020 görs inga besök hos potentiella kunder utomlands och inga utländska 

besöksdelegationer tas emot i kommuner eller på kraftvärmeverken. Potentiella resultat 

och effekter av genomförda besök har uteblivit. Intervjusvar som rör dessa aktiviteter är 

ofta ett år gamla eller äldre, vilket gör att de liksom svaren på deltagarmotiv och 

förväntningar bygger på minnen som varierar i precision. 

Många företag har sedan coronakrisens utbrott lyckats få till onlinebaserade 

presentationer inför potentiella offentliga kunder som de möjligen inte hade 
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åstadkommit annars. Tre företag uppger att det nu är enklare att få till ett första möte där 

företaget ges möjlighet att presentera sitt erbjudande och etablera en första kontakt. 

Företag H beskriver det på följande sätt:  

”Det är enklare nu. Möten blir av, det är det viktigaste. Jag jobbar mycket mot offentlig sektor: ska 

man få ihop ett antal personer på en kommun till ett fysiskt möte, kan det ta ett år. Idag kan man 

göra möten som är 20 minuter utan att förstöra deras dag. Det viktiga är att få i gång en process 

hos kunden.” 

Coronakrisen bidrar samtidigt till att dämpa de framtida förväntningarna på Smart City 

Sweden. Dessa är låga bland företag som tänkt sig fysiska besök och mässdeltagande. 

Företag A anger följande: 

”Hade de [seminarierna] varit face-to-face hade vi kunnat nätverka; nu vet jag inte vad vi kan 

förvänta oss av det. Allmänt skulle jag hoppas att jag får ytterligare någon kontakt med en 

internationell part. Jag gör inget aktivt. Kommer det någonting, så kommer det. Vi är mer 

reaktiva.” 

4.7 Sammanfattning av företagsintervjuerna 
Från företagsintervjuerna återkommer vissa synpunkter och kommentarer. Vi ser att 

många företag generellt har en otydlig bild av Smart City Sweden. Många företag 

blandar ihop Smart City Sweden med andra offentligfinansierade initiativ med liknande 

profil. Företagen förefaller också ha låga kunskaper om vilka erbjudanden som följer av 

deltagandet i projektet. De flesta har svårt att precisera vilka förväntningar de haft på 

projektet. 

Bilden är också att många företag som finns på hemsidan är omedvetna om sitt 

medlemskap. Intervjuerna visar att Smart City Sweden söker upp och rekryterar företag 

utan krav på motprestation och att dessa företag förblir ”medlemmar” trots inaktivitet. 

Smart City Sweden har på så vis byggt upp en lång lista med företag och beskrivningar 

av deras erbjudande som finns på hemsidan. Det är ett upplägg med tydligt 

kvantitetsfokus. Intervjuerna kan inte bekräfta eller avfärda att detta gett utväxling. En 

av 20 intervjuade uppger att en potentiell kund hört av sig efter att ha läst om företaget 

på hemsidan. 

Företagens vanligaste deltagarmotiv är att hitta kontakter och leads till potentiella 

kunder på utländska marknader. En mindre grupp (5 av 20) motiveras av den ingående 

besöksverksamheten. Kommunala energibolag är nöjda med Smart City Swedens bidrag 

till besöksverksamheten på kraftvärmeverken. De företag som hade tydligast 

förväntningar och störst kunskaper om potentiella kunders behov, är kritiska till delar av 

den ingående besöksverksamheten inom ramen för Smart City Sweden. De menar att de 

förväntats föreläsa gratis för delegationer. De anser också att besöksverksamheten är för 

generell och fokuserad på att visa upp exempel på lösningar för hållbar stadsutveckling. 

Några företag upplever att det fram till nu saknats ett tydligt geografiskt fokus i Smart 

City Sweden. Den ingående besöksverksamheten uppfattas ha haft starkt fokus på Kina. 

Företagen med kommersiella deltagarmotiv vill oftast internationaliseras i Europa 

(Norden, Tyskland, Storbritannien, Beneluxländerna), USA eller Kanada.  
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Tre företag menar att Smart City Sweden saknat fokus på att marknadsföra och erbjuda 

system med insatsvaror och -tjänster från flera svenska företag. Business Sweden är en 

samarbetspartner i Smart City Sweden som några av de intervjuade företagen har arbetat 

med under tidigare internationaliseringssatsningar. I dagsläget uppfattar respondenterna 

att Business Sweden och Smart City Sweden båda marknadsför enskilda bolag. Ett 

företag föreslår att Smart City Swedens och Business Swedens verksamheter knyts 

närmare varandra och delas upp så att Smart City Sweden bidrar till att identifiera 

potentiella kunder och marknadsföra systemlösningar; enskilda svenska leverantörer kan 

konkurrera om möjlighet att bli del av en systemlösning som erbjuds den potentielle 

kunden. Business Sweden föreslås fokusera på att marknadsföra och hjälpa enskilda 

bolag som bidrar till systemlösningen. 

  



Rapportens titel 34/54 

 

 

 

5. Teoretiska motiv till 

exportfrämjande 

I det föregående kapitlet visades en sammanfattning av deltagande företags bild av 

uppdraget Smart City Sweden. I detta kapitel ges en kort beskrivning av vilka teoretiska 

motiv som kan finnas till offentligt finansierade insatser för exportfrämjande. 

Enligt nationalekonomisk teori finns inga behov av offentliga ingripanden i en perfekt 

fungerande marknadsekonomi. I praktisk mening existerar dock 

marknadsmisslyckanden i större eller mindre utsträckning. Ett offentligt ingripande, så 

som export- och investeringsfrämjande, motiveras av någon form av 

marknadsmisslyckande. Problemet med marknadsmisslyckanden är att de innebär att ett 

samhällsekonomisk optimalt utfall inte kan uppnås utan att marknadskrafterna 

korrigeras eller kompletteras. 

När det gäller motiv till offentliga ingripanden för export- och investeringsfrämjande 

nämner Exportutredningen (SOU 2008:90, 218–222) fyra typer av 

marknadsmisslyckanden, kollektiva varor, positiva externa effekter, asymmetrisk 

information, samt statliga kunder – avsaknad av öppna marknader. 

5.1 Kollektiva varor 
För att lyckas komma in på en ny marknad krävs omfattande kunskaper. Det kan handla 

om kunskap om potentiella utländska kunder och deras preferenser och betalningsvilja, 

hur konkurrenssituationen ser ut, handelsregler och tullbestämmelser, 

miljöbestämmelser, produktcertifiering mm. Företag som vill in på en ny marknad har 

därmed ett omfattande informationsbehov. Det krävs omfattande 

exportmarknadskunskap. 

Kostnaden för ett företag att införskaffa nödvändig exportmarknadskunskap är ofta 

relativt hög. Kostnaden är också i princip oberoende av hur stort företaget är och hur 

mycket det avser att sälja till ett annat land. Det innebär att det finns tydliga skalfördelar 

som gör det svårt för särskilt mindre företag att klara av att införskaffa tillräcklig 

exportmarknadskunskap. Ett mindre företag har i regel inte en tillräcklig 

försäljningsvolym för att fördela ut den fasta kostnaden på, vilket leder till svårigheter att 

konkurrera prismässigt med större företag.  

Kunskap och information har den egenheten att den inte förbrukas när den väl finns 

tillgänglig. Även om det finns undantag kan den i princip användas många gånger utan 

att tappa sitt värde. Denna egenskap gör kunskapen till en kollektiv vara. Om kostnaden 

att införskaffa kunskapen är högre än nyttan för företaget finns det risk för att det 

produceras för lite kollektiva varor på en helt oreglerad marknad. Detta 

marknadsmisslyckande kan korrigeras genom att en offentlig aktör går in och 

införskaffar kunskapen och sedan fördelar ut den till enskilda företag. Även om 

kostnaden överstiger nyttan hos ett enskilt företag, kan exportmarknadskunskapen 

prissättas så att flera företag väljer att köpa den. Givet att tillräckligt många företag är 

intresserade av att köpa in kunskapen kan den samhällsekonomiska nyttan överstiga 

kostnaden. 
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5.2 Positiva externa effekter 
Positiva externa effekter innebär att ett företag inte fullt ut kan tillgodogöra sig nyttan av 

det ekonomiska värdet av en insats. Det gör att företagets privata kostnader överstiger de 

samhällsekonomiska kostnaderna, vilket kan innebära att företaget väljer att avstå från 

en aktivitet även om den är samhällsekonomiskt motiverad.  

Ett företag som beslutar sig för att ta extrakostnaderna och etablera sig i ett annat land 

kan skapa ett positivt landspecifikt rykte som andra företag inom landet kan dra nytta av. 

Det kan handla om att det exporterande företaget skapat en positiv bild av produkter 

eller tjänster som kommer från Sverige, vilket andra svenska företag kan dra nytta av. 

Det exporterande företaget tar dock inte hänsyn till eventuella positiva externa effekter 

(spillover) till andra företag, utan intäkterna från exportsatsningen måste överstiga 

kostnaden för att det ska vara intressant för företaget. Utan offentliga satsningar på 

exportfrämjande åtgärder riskerar i sådana fall företagens exportansträngningar vara 

lägre än vad som är samhällsekonomiskt optimalt. 

5.3 Asymmetrisk information och risk 
På grund av ofullständig och asymmetrisk information kan banker och andra finansiärer 

vara ovilliga att finansiera utlandsverksamhet. De har inte tillräcklig information för att 

kunna bedöma riskerna med utlandsaffären och därmed kan de vara ovilliga att erbjuda 

finansiering till rimliga villkor. Svårigheterna att finansiera utlandsverksamhet tenderar 

att vara större för nya exportörer och för mindre företag. Utifrån en finansiärs perspektiv 

är det inte lönsamt att skaffa sig tillräcklig information om det handlar om ett fåtal och 

komplexa ärenden. I en sådan situation kan det uppstå marknadsmisslyckanden som 

motiverar offentliga ingripanden. 

5.4 Statliga kunder och avsaknad av öppna marknader 
Det kan också råda ett marknadsmisslyckande om det saknas tillgång till öppna 

marknader. I vissa fall kan det behövas ett offentligt åtagande i form av en 

dörröppnarfunktion. Exempel på det kan vara länder där staten har ett starkt inflytande 

över näringslivet, eller inom branscher där staten är en stor kund, exempelvis stora 

infrastrukturinvesteringar eller krigsmaterial. Detta är situationer där offentliga insatser 

kan vara nödvändiga för att affärsmöjligheter överhuvudtaget ska kunna öppna sig. 

Dörröppnarfunktionen handlar om att hjälpa företag att nå beslutsfattare och arenor som 

ett enskilt företag normalt inte kommer åt. 

En särskild dörröppnarfunktion gäller vid stöd till projektexport. Projektexport utgörs av 

affärer där stater, utvecklingsinstitutioner eller andra offentliga aktörer har ansvar för 

upphandling av större systemlösningar. 

5.5 Marknadsmisslyckanden i förhållande till Smart 

City Sweden 
De tidigare beskrivna marknadsmisslyckandena är i första hand giltiga för enskilda 

företag som ska påbörja sin exportresa. Även om Smart City Sweden kan bidra till att 

enskilda företag kan uppnå ökad export, så är en bakomliggande tanke att uppdraget ska 

främja export av systemlösningar som omfattar flera svenska leverantörer. På så sätt 

skiljer sig uppdraget från ett ordinärt exportfrämjande riktat till enskilda företag.  
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Inom Smart City Sweden genomförs aktiviteter som bidrar till att svenska företag skapar 

kontakter med varandra och att de kan få kontakter med tänkbara utländska kunder. 

Uppdraget innehåller därmed en slags samordningsfunktion. Att projektet arbetar med 

en samordningsfunktion kan tolkas som att marknaden av egen kraft inte tillhandahåller 

den funktionen, vilket i sin tur kan utgöra ett marknadsmisslyckande. 

Ett annat marknadsmisslyckande som kan kopplas till uppdraget är avsaknad av öppna 

marknader. Vid samtal med genomförandeaktörer inom uppdraget, samt några 

intervjuade företag, har det uttryckts ett behov av en dörröppnarfunktion. De kunder 

som uppdraget riktar sig till är offentliga aktörer i form av politiker och tjänstemän på 

nationell, regional eller lokal nivå i andra länder. Enligt aktörer inom uppdraget är det 

svårt för enskilda företag att få tillgång till dessa aktörer och beslutsarenor. Det behövs 

uppbackning från det offentliga Sverige, exempelvis genom svenska ambassader, eller 

svenska delegationer för att svenska företag ska kunna komma in på dessa arenor. Enligt 

projektledningen krävs det också att det offentliga Sverige kan ge svenska företag 

legitimitet för att kunna komma i fråga vid en större affär. 
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6. Iakttagelser 

Som redan tidigare har påpekats, i kap 1.1, så har Tillväxtanalys försökt utgå från en 

lärande ansats i utvärderingen. Ur ett lärandeperspektiv är det intressant att identifiera 

programdelar, och aktiviteter, som skulle kunna förbättras för att på så sätt öka 

sannolikheten till ett förbättrat utfall vid genomförandet av liknande program i 

framtiden. Det kan handla om framtida regeringsuppdrag till Energimyndigheten, men 

det kan också mer allmänt komma till användning för Regeringskansliet och nationella 

myndigheter när nationella program ska planeras och genomföras. 

I det följande kapitlet redovisar Tillväxtanalys sina iakttagelser och slutsatser från sin 

genomförandeutvärdering av Smart City Sweden. Iakttagelserna beskrivs närmare i tre 

områden i det följande kapitlet: Uppdragets mål, demonstrationsplattformen samt 

affärsutveckling. 

6.1 Uppdragets mål 
Tillväxtanalys tolkning av regeringsuppdraget och sedermera Energimyndighetens 

projektplan, är att uppdragets överordnade mål är ökad export av, och investeringar i, 

svenska hållbara lösningar. Enligt regeringens uppdragsbeskrivning är 

Energimyndighetens uppdrag att ”stödja utveckling av främjandet av lösningar för smarta och 

hållbara städer inom ramen för demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Syftet är att visa 

upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara stadslösningar för att öka spridningen av 

dessa”. (regeringen 2018a, 1). Vidare anger regeringen (2018a, 3) att ”vid genomförandet av 

uppdraget ska tonvikt läggas på export- och investeringsfrämjande”. 

Av Energimyndighetens projektplan framgår att Energimyndigheten tolkat uppdraget 

som att inriktningen är export- och investeringsfrämjande. I projektplanen skriver 

Energimyndigheten (2019a, 3)…”Därmed är Smart City Sweden en satsning för att främja 

exporten av svenska lösningar för smarta och hållbara städer. Uppdraget sträcker sig från mars 

2018 till och med 2021. Under denna period är fokus inställt på att fortsätta utveckla 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden som ett verktyg för att nå uppsatta mål om ökad 

spridning internationellt av svenska lösningar i den smarta och hållbara staden”. Vidare anges 

ökad export som ett av projektets effektmål (Energimyndigheten 2019a, 7). 

Av Energimyndighetens projektplaner för respektive efterföljande år, 2020 och 2021, är 

dock skrivningarna avseende export- och investeringsfrämjande mindre framträdande. I 

dessa läggs större fokus på utvecklandet av själva demonstrationsplattformen. 

Utifrån Tillväxtanalys uppfattning bör utvecklandet av demonstrationsplattformen ses 

som ett medel för att uppnå uppdragets övergripande mål. En tolkning som också 

Energimyndigheten gör i projektplanen för 2019–2022 (Energimyndigheten 2019a, 3). 

Givet uppdragets övergripande mål är det, enligt Tillväxtanalys uppfattning, svårt att 

bedöma uppdraget som framgångsrikt om det ”enbart” resulterar i en välfungerande 

demonstrationsplattform med många besökare. Det behöver också resultera i ökade 

affärer och/eller investeringar. 

Som ett sätt att tydliggöra uppdragets mål och insatslogik kan en interventionsteori 

användas. 
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6.1.1 Interventionsteori 
En interventionsteori beskriver, enligt Vedung (2009), hur genomförandet av en insats 

(intervenerandet) är tänkt att fungera. Det handlar därmed inte om hur ett offentligt 

ingripande faktiskt realiserats i verkligheten, utan en interventionsteori kan förstås som 

en logisk händelsekedja av hur genomförandet är tänkt att fungera för att uppnå målet 

med interventionen. 

En interventionsteori kan ge en förståelse för vilka förväntade konsekvenser som olika 

steg i genomförandet kan leda till, samt vilka resultat och utfall som kan följa av dessa. 

En interventionsteori försöker därmed beskriva en tänkt händelsekedja där 

genomförandets olika steg kan beskriva en kausal händelsekedja som medför någon form 

av påverkan eller förändring hos dem som interventionen riktar sig till, dvs. 

slutmottagarna. 

Som Vedung själv poängterar finns det skäl att beskriva en interventionsteori i något 

försiktiga ordalag. Det är givetvis inte säkert att mottagarna agerar som det var tänkt i en 

offentlig intervention. Därför används ordet kan nedan, dvs. att genomförandet kan 

beskriva en kausal händelsekedja som resulterar i ett förväntat och önskat utfall. 

Figur 1. Interventionsteori för Smart City Sweden  

 

Källa: Tillväxtanalys efter inspiration av Vedung (2009). 

Som visas i den något förenklade figuren ovan är Energimyndigheten ansvarig för 

genomförandet av uppdraget. Energimyndigheten har fått uppdraget av regeringen och 

det är därför Energimyndigheten som ansvarar för det praktiska genomförandet av 

Smart City Sweden (interventionen), även om myndigheten upphandlat själva 

genomförandet av IVL, svenska miljöinstitutet. 

Som Tillväxtanalys uppfattat regeringsuppdraget är interventionen riktad mot 

potentiella utländska köpare, och/eller investerare, av svenska hållbara lösningar för 

smarta städer (slutmottagare). Detta är tänkt att ske genom den nationella noden samt 

genom sex regionala noder (utförare). 



Rapportens titel 39/54 

 

 

 

Energimyndighetens slutprestation är att utveckla en väl fungerande 

demonstrationsplattform som främjar och sprider svenska lösningar för smarta och 

hållbara städer utomlands. Genom att rikta sig till utländska aktörer som kan vara 

intresserade av svenska lösningar (slutmottagare) kan projektet främja ett ökat utländskt 

intresse för svenska lösningar. Om uppdraget Smart City Sweden kan övertyga 

slutmottagarna att svenska hållbara lösningar är rätt investering kan det resultera i 

affärer, dvs. köp av svenska hållbara lösningar (det önskade utfallet). Köp eller 

investeringar av svenska hållbara lösningar kan därmed bidra till ökad export (den 

önskade effekten). 

6.1.2 Behov av en tydligare målformulering 
Vid referensgruppsmötet den 27 maj 2021 uppstod en diskussion om ökad export och 

investeringar verkligen är det övergripande målet. Diskussionen om tolkningen av 

uppdragets övergripande mål indikerar att målformuleringen för Smart City Sweden 

hade kunnat vara mer koncis för att undvika olika tolkningar. Vidare hade 

målformuleringen vunnit på om den innehållit en beskrivning av målhierarki, det vill 

säga hur målen förhåller sig till varandra och vilket mål som är det överordnade för 

uppdraget. 

Det är vidare Tillväxtanalys uppfattning att regeringens uppdragsbeskrivning är väl 

bred. Det är en stor utmaning att hantera alla tre dimensioner av hållbarhet, dvs. social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom ett och samma uppdrag. 

6.1.3 Behov av en bakomliggande problemanalys 
En bakomliggande problembeskrivning är ofta nödvändig för förståelsen för varför en 

offentlig insats satts in, samt vad insatsen förväntas bidra med. Tillväxtanalys har inte 

kunnat identifierat någon bakomliggande problembeskrivning för Smart City Sweden. 

Det är Tillväxtanalys uppfattning att en problemanalys hade underlättat såväl att designa 

projektet som att inrikta genomförandet mot de identifierade problemen. 

Utifrån perspektivet export- och investeringsfrämjande hade det varit värdefullt med en 

analys av vilka hinder som finns för svenska hållbara lösningar att nå en större export, 

eller attrahera utländska investeringar. Uppdraget hade då tydligare kunnat riktats mot 

att arbeta ner dessa identifierade hinder. 

6.1.4 Var finns företagsperspektivet? 
Intrycket av Smart City Sweden är att det initierats från regeringen, det vill säga med ett 

top-down perspektiv. Utifrån en företagsintervju med 20 deltagande företag är intrycket 

att Smart City Sweden ”rekryterar” företag uppsökande genom branschorganisationer 

och regionala hubbar. Medlemskapet i Smart City Sweden är gratis, kräver inga 

motpresentationer och kvarstår vid inaktivitet. 

Utifrån företagsintervjuerna framkommer en bild av att företagen har diffusa, dvs låga, 

förväntningar på projektet. Omkring hälften av företagen säger sig ha saknat 

förväntningar, alternativt minns de dem inte längre. Ett antal privata företag anger att de 

förväntade sig fler kontakter med utländska företag, några kommunala energibolag 

anger att de hade förväntningar på en effektivare besökshantering. 
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Vi bör vara försiktiga med att dra slutsatser från 20 företagsintervjuer. Svaren sätter ändå 

fingret på att företagsperspektivet förefaller vara relativt otydligt, Särskilt med tanke på 

att intervjuerna genomförts med företag som deltagit i någon typ av aktivitet inom 

projektet. Givet att insatsen är riktad mot export- och investeringsfrämjande, finns det 

behov av ett tydligare företagsperspektiv där företagens behov tydligare fångas upp. 

6.2 Demonstrationsplattformen 
Som vi redan sett är Energimyndighetens uppdrag att utveckla 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Projektets aktiviteter har därför varit 

dedikerade till just utvecklandet av plattformen, inklusive besöksmottagning och 

affärsutveckling.  

Det kan ligga en fara i att allt för strikt fokusera genomförandet på projektmålet. Vad den 

önskade effekten av uppdraget är bör styra hur projektet designas samt inriktningen på 

genomförandet. En allt för strikt fokusering på enbart projektmålet kan resultera i ett 

välskött projekt, men som inte leder till de önskade effekterna. 

Tillväxtanalys övergripande bild av arbetet med demonstrationsplattformen är att 

projektet i allt väsentligt arbetat på ett strukturerat och systematiskt sätt som utmynnat i 

en fungerande demonstrationsplattform. Energimyndigheten har också under projektets 

gång vidtagit åtgärder så att besöksmottagning- och affärsutveckling kunnat genomföras 

även under corona-pandemin. Antalet besökare och besöksgrupper var flera under 2020 

än 2019, vilket visar att Energimyndigheten lyckats styra om verksamheten på ett sätt så 

att den ändå fungerade, trots genomslaget av pandemin våren 2020. Majoriteten av 

besöken 2020 genomfördes digitalt. Det är dock svårt att närmare bedöma vad 

omställningen till mer digitala besök i förlängningen kan innebära för möjligheterna att 

genomföra affärer. 

Tillväxtanalys önskar kommentera några iakttagelser runt demonstrationsplattformen 

och besöksmottagningen: 

6.2.1 Ytterligare fokus på affärsinriktade besöksgrupper 
Energimyndigheten har delat in 2020 års besöksgrupper efter deras motiv 

(Energimyndigheten 2021, årsrapport). Enligt den indelningen framgår att 41 procent av 

besöken haft inspiration och att finna nya lösningar som motiv. 15 procent har haft 

kunskap och policyutveckling som motiv. 27 procent av besöken har haft motivet att 

träffa svenska företag och intresse att köpa svenska lösningar. (Energimyndigheten 

2021;8). De olika motiven till besöken pekar på att besöksgrupperna befinner sig olika 

långt ifrån en eventuell affärsuppgörelse. 

En fråga som behöver diskuteras närmare vid en eventuell förlängning av uppdraget är 

om det finns skäl till att i högre grad styra besöksmottagandet till målgrupper som 

bedöms ligga närmare en affär. Vilken avvägning som görs är förstås beroende på hur 

målet med uppdraget ska tolkas. Givet att målet är ökad export och investeringar kan det 

finnas skäl till att ytterligare försöka styra besöksmottagandet till grupper där det 

bedöms finnas goda möjligheter till affärer. 
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6.2.2 Behov av tydligare målmarknader 
Smart City Sweden har inga utpekade målmarknader, utan besöken genomförs i princip 

efter de förfrågningar som kommer in. Flest besöksgrupper kommer från Kina, räknat 

efter antal besöksgrupper per land (Energimyndigheten 2020a, 8). 

Från empiriskt inriktade undersökningar vet vi att ett företags exportresa i regel börjar i 

näraliggande länder. 

Figur 2. De 25 vanligaste exportmarknaderna första och tionde exportåret för nya 

exportörer i tillverkningsindustrin. 

 

 
 

Källa: Tillväxtanalys (2020a) 

EU och Norge intar en särställning av vanliga målmarknader för svenska företag. Det 

beror på att varor och tjänster kan omsättas på i princip samma villkor inom EU som 

inom Sverige. Handeln med Norge underlättas av EES-avtalet och sannolikt 

språkmässiga fördelar. 

Av de företagsintervjuer som Tillväxtanalys genomfört framkommer att några av 

företagen upplever det som problematiskt att Smart City Sweden saknar ett avgränsat 

geografiskt fokus. Den ingående besöksverksamheten uppfattas, från vissa företag, ha 

starkt fokus på Kina. 

Det kan, enligt Tillväxtanalys uppfattning, finnas skäl till att diskutera om Smart City 

Sweden bör identifiera särskilt intressanta målmarknader som projektet bör riktas mot. 

Generellt är det svårt för små- och medelstora företag att börja sin exportresa på avlägsna 

marknader. Det är dels förenat med relativt stora risker, dels relativt höga kostnader. Vi 

ser att IVL och Energimyndigheten påbörjat en sådan diskussion (Energimyndigheten 

2020a). Energimyndigheten konstaterar dock att den svenska exportstrategin pekar ut 

Asien som en viktig och växande marknad. 
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6.2.3 Tydliggör syftet för svenska företags deltagande i besöken 
En av de synpunkter som kommer fram från företagssvaren är att vissa företag upplever 

det som oklart vad de kan få ut av deras deltagande vid besöken. I vissa fall hade 

företagen förväntningar på att skapa affärskontakter, medan det visade sig att besöket 

och besöksgruppen befann sig på ett mer allmänt plan. Några företag var också frågande 

till varför de skulle ställa upp gratis på dessa besök då det inte gav något i utbyte för 

företaget.  

Från företagsintervjuerna framkommer också att många företag hade svårt att precisera 

vilka förväntningar de hade på genomförande och resultat. Det gör att det också är svårt 

för företagen att uppge om projektet uppfyllt företagens förväntningar. Från 

intervjusvaren framkommer även att företagen har svårt att uppge vilka resultat, eller 

effekter, som uppstått i företaget på grund av deltagandet i Smart City Sweden. 

Från ett utvärderingsperspektiv medför företagens vaga förväntningar att det är svårt att 

veta om, och när, projektet har varit lyckat. Det är också svårt att mer allmänt veta om 

projektet levererat det som företagen förväntat sig. 

Svaren från företagen indikerar att det finns behov av ytterligare informationsinsatser 

riktade till företagen. Det handlar om information om uppdraget och dess mål, 

förväntningar på företagens medverkan samt vad företagen kan få ut av att delta i 

projektet. 

6.2.4 Det finns förutsättningar för framtida utvärderingar 
En nödvändig förutsättning för att i framtiden kunna genomföra en effektutvärdering av 

uppdraget är att det finns tillgång till data över stödmottagande företag. Det innebär att 

Energimyndigheten behöver kunna lämna ut uppgifter om vilka företag som fått stöd 

genom Smart City Sweden, vilken typ av stöd som företaget fått, omfattningen på stödet, 

samt vid vilken tidpunkt företaget fick stöd. 

Inom uppdraget Smart City Sweden har IVL, svenska miljöinstitutet byggt upp en 

databas, Envirobase, över deltagande företag. Envirobase innehåller de uppgifter som 

nämns ovan vilket innebär att en framtida effektutvärdering bör vara möjlig. Uppgifterna 

i Envirobase kan dock struktureras tydligare för att underlätta ett utlämnande inför en 

eventuellt kommande effektutvärdering. 

Som så ofta när det gäller effektutvärderingar finns det dock sekretessbestämmelser som 

behöver hanteras vid utlämnande av uppgifter rörande enskilda företag. 

6.2.5 Samarbetet mellan de regionala noderna och det nationella 

kansliet har förbättrats 
Besökshanteringen drivs av sex regionala noder och det nationella kansliet. 

Konstruktionen med de regionala noderna följer instruktionen i regeringsuppdraget, att 

projektet ska ha regional representation. En fördel med regional närvaro är att noderna 

har större förutsättningar att utnyttja befintliga nätverk med företag som arbetar med 

hållbara lösningar. Vid samtal med noderna framkommer att de själva bedömer att de 

har upparbetade nätverk med företag som är relevanta för Smart City Sweden. Det 

framkommer samtidigt att det kan vara svårt att upprätthålla och utveckla nätverken 
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inom de ofta stora geografiska områden som noderna ska täcka med relativt knappa 

resurser (600 tkr per nod och år). 

En potentiell svårighet med noderna är att de i första hand har kännedom om företag 

inom det egna geografiska området. Ur ett nationellt perspektiv kan det därmed finnas 

en risk med att besöksgrupper som besöker en regional nod inte matchas med de mest 

intressanta svenska erbjudandet. 

Noderna och det nationella kansliet är medvetna om risken. Flera av de regionala 

noderna menar att de digitala besöken har möjliggjort ett ökat samarbete mellan noderna, 

bland annat kring besökshanteringen. Vid digitala besök är det inget problem om 

företagen som deltar kommer från vitt skilda delar av Sverige. Sveriges erbjudande blir 

starkare när Smart City Sweden kan ha med intressanta företag, oavsett var i landet de är 

ifrån, vid ett och samma besök. Flera regionala noder betonar att samarbetet dem mellan 

var begränsat under projektets början, men att samarbetet nu har ökat, vilket de upplever 

som positivt.  

Det kan finnas behov av starkare koordinering mellan de regionala noderna även framåt 

för att på bästa sätt kunna dra nytta av regionala styrkeområden och för att kunna 

erbjuda besök som innefattar de mest intressanta företagen i hela landet.  

6.3 Affärsutveckling 
Slutligen ska vi i det följande avsnittet diskutera iakttagelser vi gjort runt 

affärsutveckling och vilka förutsättningar projektet har att bidra till ökad export av 

svenska hållbara lösningar. 

Arbetet med affärsutveckling är integrerat med besöksverksamheten. En stor del av 

aktiviteterna tar vid efter genomfört besök. Tillväxtanalys bedömer stegen i besöks- och 

affärsutvecklingsprocessen som logiska och väl strukturerade. 

En större fråga inom affärsutvecklingen förtjänar dock en särskild diskussion. Det 

handlar om momentet hur ett större svenskt erbjudande kan paketeras och säljas. 

6.3.1 Utmaningar att få till paketering och försäljning av en 

större systemaffär 
En viktig komponent i uppdraget är att kunna göra affärer av svenska hållbara 

systemlösningar. En systemlösning består i regel av flera inblandade leverantörer. För att 

det ska vara möjligt att kunna exportera en svensk systemlösning behöver erbjudandet 

paketeras så att kunden erbjuds ett färdigt paket. Ett sådant erbjudande behöver hållas 

ihop av ett företag, dvs det behövs ett företag som kan ta ansvar för att hålla ihop affären 

och skriva kontrakt med kunden. Företaget är ansvarigt för att kunden får den lösning 

som erbjudits. Ur kundens perspektiv sköts alla kontakter med det företag som håller 

ihop affären och det företaget får i sin tur hålla i kontakterna med de leverantörer som 

ingår i affären. 

Som Tillväxtanalys uppfattar det finns en utmaning inom uppdraget att få ett företag att 

ta på sig rollen som lokomotivföretag i ett större erbjudande. Smart City Sweden bidrar 

med att skapa mötesplatser där företag och potentiella kunder kan träffas. Uppdraget 

omfattar därmed en slags samordningsfunktion som kan föra samman företag. Samtidigt 

är det svårt, och sannolikt direkt olämpligt, för en offentlig aktör att mer handgripligen 



Rapportens titel 44/54 

 

 

 

peka ut ett tänkbart företag som kan hålla ihop en större affär. Vem som har 

förutsättningarna och viljan att hålla ihop en affär är marknaden sannolikt själv bäst 

skickad att avgöra. 

Vid en eventuell fortsättning av Smart City Sweden behöver det analyseras närmare hur 

projektet kan förstärka möjligheterna att paketera och göra affär av en större 

systemlösning. Det handlar sannolikt om en relativt stor utmaning då marknaden själv 

inte tyckts gjort bedömningen att det finns tydliga affärsmöjligheter avseende export av 

paketlösningar inom hållbar utveckling. En analys bör bland annat behandla frågan om 

vad det är som hindrar marknaden att tillgodose behoven, givet att det finns en 

efterfrågan från utländska kunder på att köpa hållbara systemlösningar. 

Business Sweden deltar i affärsutvecklingsaktiviteterna. Det är enligt Tillväxtanalys 

uppfattning viktigt att Business Sweden tar en central roll i det investerings- och 

exportfrämjande insatserna inom uppdraget. Det är inom den organisationen som det 

finns upparbetad offentlig kompetens för att stödja främjandet av större exportaffärer. 

Dessutom har Business Sweden närvaro och upparbetade kontaktnät i en rad olika 

länder. 

6.3.2 Ett mer proaktivt arbetssätt? 
Tillväxtanalys uppfattar att projektet idag arbetar med de besöksförfrågningar som 

kommer in. Arbetssättet är därmed reaktivt i så måtto att det utgår från de inkommande 

besöksförfrågningarna. Ett sätt att ytterligare fokusera på exportfrämjande är att försöka 

identifiera större kommande investeringar. Genom ett mer proaktivt arbetssätt kan 

möjligheter ges att bearbeta konkreta objekt vilka kan vara intressanta särskilt om de 

bedöms matcha svenska styrkeområden. 

Vid en eventuell förlängning av uppdraget finns det skäl att diskutera balansen mellan 

de två förhållningssätten. Det behöver inte vara uteslutande reaktivt eller proaktivt, utan 

det bör handla om en diskussion om hur de två arbetssätten bör balanseras på bästa sätt 

för att uppnå det övergripande målet med insatsen. 
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7. Reflektioner 

Tillväxtanalys övergripande bild är att Energimyndigheten och IVL, svenska 

miljöinstitutet, i allt väsentligt har arbetat strukturerat med utvecklandet av 

demonstrationsplattformen Smart City Sweden. Tillväxtanalys har pekat på några 

iakttagelser som Energimyndigheten och Regeringskansliet kan värdera vid en eventuell 

fortsättning på uppdraget. 

Det som Tillväxtanalys bedömer vara en större, och mer grundläggande fråga, är 

motiven och designen av uppdraget. Enligt Tillväxtanalys uppfattning hade det behövts 

en bakomliggande analys över behovet av en statlig insats. Givet att det finns en 

internationell efterfrågan på hållbara systemlösningar för städer, och att Sverige är 

duktiga på att utveckla och implementera sådana, är frågan varför inte marknaden på 

egen hand kunnat identifiera affärsmöjligheter inom området. Om en analys kunnat 

identifiera marknadsmisslyckanden som en förklaring, hade uppdraget kunnat designats 

och genomförts med ett tydligare fokus på att undanröja hinder för export och ökade 

utländska investeringar i hållbara lösningar. En sådan analys bör lämpligen utgå från ett 

tydligt företagsperspektiv. 

Vår uppfattning är också att målformuleringen i uppdragsbeskrivningen hade kunnat 

vara mer koncis för att klarlägga vad uppdragsgivaren förväntar sig att insatsen ska ge 

för effekt. En risk med en bred och otydlig målformulering är att det uppstår olika 

tolkningar av vad uppdraget faktiskt går ut på. Det medför även svårigheter när det 

gäller uppföljning och utvärdering av projektet: Vilket är det överordnade målet för 

projektet, hur ser målhierarkin ut, och hur kan det bedömas om projektet varit lyckat? 

En bild som framkommer från företagsintervjuerna är att företagsperspektivet kunnat 

vara tydligare i uppdragets genomförande. Svaren indikerar att många företag upplever 

sig ha haft en passiv roll inom Smart City Sweden. Det kan finnas skäl att analysera hur 

uppdraget kan bli mera företagsorienterat vid en eventuell fortsättning. Det kan handla 

om ett mer proaktivt arbetssätt där projektet lägger större vikt på att identifiera större 

kommande investeringar och försöka bearbeta dessa. Det kan också handla om att ställa 

tydligare krav på företagens deltagande och att synliggöra vad projektet kan erbjuda de 

deltagande företagen. En ökad insats från deltagande företag kan sannolikt bidra till att 

företagens motivation ökar att delta mer aktivt inom projektet. 
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Bilagor 

Genomförda intervjuer 
 

Intervjuer med aktörer inom uppdraget 
Aktör Namn och funktion Tidpunkt 

Energimyndigheten Annika Nilsson, projektledare smart city 

Anna Hoffstedt och Peter Stern. Uppföljning 

och utvärdering Energimyndigheten 

 

27 november 2020 

13 september 2019 

IVL Östen Ekengren, ansvarig för 

affärsutveckling 

Nils Boberg, ansvarig för Environbase 

Rebecca Larsson, kommunikationsansvarig 

1 oktober 2020, 5 

mars 2021 

1 oktober 2020 

7 maj 2021 

Regionala noder Heidi Olsson, Håkan Rosqvist, nod syd 

Nina Rismalm, Jenny Åkermark, nod norr 

Sofia Mc Conell, nod väst 

Aditi Bhasin, nod öst 

Xina Liu Lang, Ann-Louise Larsson, nod 

mitt 

Sara Malmgren, nod sydöst 

28 oktober 2020 

3 november 2020 

11 november 2020 

3 december 2020 

3 december 2020 

 

7 december 2020 

Business Sweden Louise Söderlind, management consultant 1 mars 2021 

Regeringskansliet Ludvig Lundgren, Finansdepartementet 

Viveca Bergstrand, Näringsdepartementet 

Annika Holmberg, Näringsdepartementet 

Hanna Ridefeldt, Finansdepartementet 

4 december 2020 

State of green, Danmark Finn Mortensen, direktör State of Green 29 oktober 2020 

Swecare Anna Riby regional director, Maria Helling 

VD. 

5 mars 2021 

Innovasjon Norge Helene Friis, Hallvard Östtveit Barbogen, 

ansvariga för ”The Explorer” 

19 november 2020 
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Övriga intervjuer 
 

Aktör Namn och funktion Tidpunkt 

Swecare Anna Riby regional director, Maria Helling 

VD.  
5 mars 2021 

Region Dalarna Louise Modigs, strateg Region Dalarna 21 oktober 2021 

RE:Source Elin Larsson, programansvarig 25 oktober 2021 

Viable cities Lena Holmberg, programansvarig 3 november 2021 

Swedish Cleantech Cecilia Ankarstig, programansvarig 28 oktober 2021 

State of green, Danmark Finn Mortensen, direktör State of Green 29 oktober 2020 

Innovasion Norge Helene Friis, Hallvard Östtveit Barbogen, 

ansvariga för ”The Explorer” 

19 november 2020 

Deltagande företag VD 16 april 2021 

Deltagande företag Head of Sustainability & Public Affairs  19 april 2021 

Deltagande företag VD 21 april 2021 

Deltagande företag Affairs manager 27 april 2021 

Deltagande företag Chef för internationella relationer 11 maj 2021 
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Frågor till företag som deltagit i aktiviteter inom ramen för Smart 

City Sweden 
 

Bakgrundsfrågor: 

Företagets namn: ________________________ 

Företagets storlek: ________________________ 

(antal anställda: 0–9, 10–49, 50–249, 250-) 

Bransch:  ________________________ 

Företagets säte: ________________________ 

 

Hur företaget fick information om projektet 

1. Hur fick ni vetskap om projektet? 

2. Hur gick det till rent praktiskt när ert företag blev med i Smart City Sweden? 

Motiv till varför företaget deltar 

3. Varför är ni med i projektet Smart City Sweden? 

4. Är det någon särskild svårighet eller något särskilt problem som ert företag har 

som ni förväntar er att projektet ska bidra till att lösa? 

5. Vilka förväntningar hade ni på projektet när ni gick med? 

Aktiviteter inom ramen för Smart City Sweden 

6. Vilka aktiviteter har ni varit med på så här långt? Exempel på aktiviteter: tagit emot 

besök från utländska delegationer, besökt företag i utlandet, deltagit vid mässor, etc. 

7. Vad tycker ni om de aktiviteter som ni har varit med på? 

8. Vad har aktiviteterna som ni har deltagit i gett för resultat för ert företag? 

Företagets erfarenheter och synpunkter 

9. Har projektet bidragit till att lösa svårigheter eller problem som ert företag har? 

Har projektet levt upp till era förväntningar? Utveckla gärna! 

Förbättringsförslag 

10. För att projektet Smart City Sweden så bra som möjligt ska uppfylla ditt företags 

behov, vad hade ni förändrat inom projektet om ni hade fått bestämma? 

11. Genom Smart City Sweden vill staten stödja exporten av svenska produkter och 

lösningar för hållbara städer. Är projektet rätt utformat för att lyckas med detta? 

Borde projektet vara utformat på något annat sätt för att nå detta mål? 
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Övriga synpunkter 

12. Är det något som ni vill lägga till som vi inte har pratat om? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 



 

 

På vilket sätt statens insatser bidrar till svensk tillväxt och näringslivsutveckling står i 

fokus för våra rapporter. 

Läs mer om vilka vi är och vad nyttan med det vi gör är på www.tillvaxtanalys.se. Du 

kan även följa oss på LinkedIn och YouTube. 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om pågående och 

planerade analys- och utvärderingsprojekt.  

Varmt välkommen att kontakta oss! 

 

Tillväxtanalys 

Studentplan 3, 831 40 Östersund 

Telefon: 010-447 44 00 

E-post: info@tillvaxtanalys.se 

Webb: www.tillvaxtanalys.se 

https://www.tillvaxtanalys.se/
http://www.tillvaxtanalys.se/
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