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Förord 

I september 2011 antog Regeringen en strategi för utveckling och export av miljöteknik 

under åren 2011-2014 – Miljöteknikstrategin (Promemoria 2011-09-01, N2011/5141/E). 

Strategin utgör en ambition att ta ett samlat grepp för att stödja svensk miljöteknik – från 

forskning och utveckling via hemmamarknad till export. I budgetpropositionen för år 2011 

aviserade regeringen att 100 miljoner kronor per år, totalt 400 miljoner kronor, skulle av-

sättas för insatser inom miljöteknikstrategin under mandatperioden.  

I slutet av februari 2012 fick Tillväxtanalys regeringens uppdrag att utvärdera miljöteknik-

strategin och de insatser som den omfattar (N2012/760/E). Utvärderingsuppdraget är 

ambitiöst formulerat, och ska innefatta såväl genomförandets processer och organisering 

som resultaten och effekterna av insatserna. Syftet med utväderingen är både att ta fram 

underlag som kan tjäna som beslutsunderlag inför framtida satsningar, och att löpande 

stötta de olika aktörerna med uppdrag inom strategin i sitt genomförande. Uppdraget ge-

nomförs av Tillväxtanalys, med operativt stöd av en upphandlad följeforskare. 

Denna rapport utgör den första avrapporteringen av utvärderingsuppdraget 

Rapporten har författats av Johan Harvard (projektledare) på Tillväxtanalys, som också 

ansvarar för uppdragets genomförande. Följeforskarna, Sweco Eurofutures har bidragit 

med underlag till kapitel 3. 

 

 

Östersund, december 2012 

Jan Cedervärn 

T.f. avdelningschef 

 

 





UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

5 

Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 7 

1 Inledning ...................................................................................................................... 8 

2 Miljöteknikstrategin – en överblick ........................................................................... 9 
2.1 Strategins innehåll .............................................................................................................9 
2.2 Gruppering av de olika uppdragen .................................................................................. 10 
2.3 Definitioner i strategin och utvärderingen ........................................................................ 12 

3 Uppdragen inom miljöteknikstrategin .................................................................... 13 

4 Utvärderingen – upplägg och status ...................................................................... 26 
4.1 Syfte och ambitioner med utvärderingen ......................................................................... 26 
4.2 Upplägg för utvärderingsarbetet ...................................................................................... 26 
4.3 Prioritering inom utvärderingsarbetet .............................................................................. 27 
4.4 Utvärderingsarbetet under 2012 ...................................................................................... 29 
4.5 Utvärderingsprocessen under slutet av 2012 och 2013 .................................................. 29 

4.5.1 Utarbetande av utvärderingsplaner ...................................................................... 30 
4.5.2 Delstudie 1: Inledande analyser, fokus på grundläggande förutsättningar för 

arbetet .................................................................................................................. 30 
4.5.3 Delstudie 2: Genomförandeanalys ....................................................................... 30 
4.5.4 Delstudie 3: Resultatanalys, kostnadseffektivitet och förutsättningar för 

effekter ................................................................................................................. 31 
4.5.5 Delstudie 4: Mittutvärdering med fokus på summering av resultat och 

slutsatser .............................................................................................................. 31 
4.5.6 Processtöd till genomförare av uppdrag inom strategin ....................................... 31 
4.5.7 Lärseminarier med genomförare .......................................................................... 31 
4.5.8 Förberedelser för kvantitativ effektutvärdering ..................................................... 32 
4.5.9 Återrapportering till IDA-gruppen och Näringsdepartementet .............................. 32 

5 Överblick: Främjandeaktörer miljöteknikföretagande i Sverige .......................... 33 
5.1 Reflektioner kring stödsystemet ...................................................................................... 34 

6 Analys av strategins sammansättning ................................................................... 35 
6.1 Strategin predikar och erbjuder några morötter ............................................................... 35 
6.2 Strategin är inriktad på ett fåtal policyområden ............................................................... 36 
6.3 Strategin främjar utbud .................................................................................................... 38 
6.4 Strategin fokuserar på senare utvecklingsskeden ........................................................... 38 
6.5 Strategin fokuserar på växande företag och export ......................................................... 40 
6.6 Övriga relevanta dimensioner ......................................................................................... 40 
6.7 Reflektioner ..................................................................................................................... 41 

7 Det fortsatta arbetet ................................................................................................. 42 

8 Referenser ................................................................................................................. 43 
 

 





UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

7 

Sammanfattning 

I september 2011 presenterade Regeringen en strategi för utveckling av svensk miljöteknik 

för åren 2011-2014. I februari 2012 fick Tillväxtanalys i uppdrag att löpande utvärdera 

strategin. Denna rapport utgör avrapportering för 2012 års arbete inom ramen för ut-

värderingsuppdraget.  

I och med strategin har Regeringen beslutat att avsätta 100 mnkr per år under perioden 

2011-2014, utöver de insatser som redan genomförs inom olika politikområden, i syfte att 

stärka utvecklingen och exporten av svensk miljöteknik. Målen med strategin är att:  

• Skapa goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige 

• Främja exporten av svensk miljöteknik 

• Främja forskning och innovation inom området och underlätta för att innovationer 

kommersialiseras 

För att förverkliga strategin har regeringen fattat beslut om ett antal uppdrag, som en rad 

olika aktörer ska genomföra för att bidra till strategins övergripande mål. I dagsläget har 10 

aktörer fått totalt 18 uppdrag genom regeringsbeslut. Uppdragen syftar bland annat till att 

främja export av miljöteknik till olika utpekade länder, att underlätta för test/demonstration 

av miljötekniklösningar och att främja innovativa offentliga upphandlingar av miljöteknik. 

Under 2012 har Tillväxtanalys inlett utvärderingsarbetet, som utgår ifrån två övergripande 

perspektiv: ett utvärderande och ett processtödjande. I det första är syftet att granska och 

värdera de insatser som genomförs. I det senare är syftet att fungera som bollplank och 

löpande återföra kunskap från de utvärderande momenten till en 

genomförandeorganisation så att dessa kan bidra till att effektivisera det fortsatta genomfö-

randet. 

Eftersom de olika insatserna inom ramen för strategin skiljer sig så markant åt kommer 

Tillväxtanalys använda sig av flera olika utvärderingsmetoder – kvalitativa såväl som 

kvantitativa – för att på bästa sätt fullgöra uppdraget. Det löpande uppföljnings- och utvär-

deringsarbetet utformas på ett sådant sätt att möjligheterna till effektutvärderingar blir så 

goda som möjligt. Uppföljnings- och utvärderingsarbetet leds av Tillväxtanalys, som ge-

nomför arbetet tillsammans med en upphandlad följeforskare. 

En initial analys av miljöteknikstrategins sammansättning visar på att strategin har en viss 

tyngpunkt i att främja förhållandevis utvecklade företag, som har kommit långt i produkt-

utveckling, och är mogna att exportera. Omvänt återfinns inga särskilda satsningar på att 

främja framväxt av entreprenörer eller nystartade företag inom miljöteknikområdet. De 

olika uppdragen inom strategin nyttjar främst informativa (”predikan”) och ekonomiska 

styrmedel (”morot”). Vidare har strategin ett fokus på utbudsfrämjande insatser – endast ett 

uppdrag syftar till att påverka efterfrågan av miljöteknik. Denna rapport omfattar dock 

ingen analys av hur de egentliga behoven av insatser ser ut, vilket innebär att det inte i 

detta läge går att dra slutsatser kring hur policysammansättningen bör förbättras.  
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1 Inledning 

I september 2011 presenterade Regeringen en strategi för utveckling av svensk miljöteknik 

för åren 2011-2014. I februari 2012 fick Tillväxtanalys i uppdrag att löpande utvärdera 

strategin. Denna rapport utgör avrapportering för 2012 års arbete inom ramen för utvärde-

ringsuppdraget.  

Föreliggande rapport utgör en liten del i hela utvärderingsarbetet som kommer att 

slutrapporteras under år 2015. Ännu har alltför lite tid förflutit för att genomföra exempel-

vis effektutvärderingar – då flera av insatserna ännu knappt hunnit inleda sitt operativa 

arbete mot avsedda målgrupper.  

Ambitionen med denna rapport är först och främst att teckna en bild av miljöteknikstrate-

gin och de olika uppdragen som den omfattar, och att beskriva utvärderingsarbetet hittills 

och framöver. Vidare omfattar denna rapport en kort analys av strategins sammansättning 

och innehåll utifrån ett antal dimensioner. 

Rapporten omfattar (kapitel 2) en beskrivning av strategins innehåll och sammansättning, 

(kapitel 3) en beskrivning av de olika uppdragen i miljöteknikstrategin, och (kapitel 4) en 

beskrivning av utvärderingsarbetet hittills och framöver. Vidare presenteras (kapitel 5) en 

överblick över offentliga aktörer som på något sätt arbetar med främjande av miljöteknik-

företagande, och (kapitel 6) en analys av miljöteknikstrategins sammansättning och inne-

håll utifrån ett antal dimensioner. Sist (kapitel 7) sammanfattas vägen framåt i utvärde-

ringsarbetet. 

Under 2013 kommer utvärderingsarbetet såväl som genomförandet av de olika uppdragen i 

strategin att pågå för fullt. En beskrivning av de uppgifter som Tillväxtanalys och följe-

forskarna kommer att arbeta med under 2013 framgår av kapitel 4.5 och kapitel 7. 
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2 Miljöteknikstrategin – en överblick 

Regeringen presenterade 1 september 2011 en strategi för utveckling och export av svensk 

miljöteknik för åren 2011-2014 (N2011/5141/E). Regeringen har beslutat att avsätta 100 

mkr per år under perioden 2011-2014, utöver de insatser som redan genomförs inom olika 

politikområden, i syfte att stärka utvecklingen och exporten av svensk miljöteknik. 

Regeringen har i sin promemoria angivit tre övergripande mål för miljöteknikstrategin. 

Dessa är att strategin skall bidra till att: 

• Skapa goda förutsättningar för framväxt och utveckling av miljöteknikföretag i Sverige 

• Främja exporten av svensk miljöteknik 

• Främja forskning och innovation inom området och underlätta för att innovationer 

kommersialiseras 

Strategin är tänkt att fungera som ett övergripande strategiskt inriktningsdokument och 

rymmer därför inga mer detaljerade försök till att precisera eller kvantifiera dessa övergri-

pande mål. Dock sägs att strategin förväntas bidra till att ge förutsättningar för att miljö-

teknikföretagens export, antalet anställda och omsättning ska kunna öka mer än genom-

snittet för Sveriges näringsliv. 

2.1 Strategins innehåll 

För att förverkliga strategin har regeringen fattat beslut om ett antal uppdrag, som en rad 

olika aktörer ska genomföra för att bidra till strategins övergripande mål. I tabellen nedan 

listas de myndighetsuppdrag som regeringen hittills fattat beslut om. 

Tabell 1. Uppdrag inom miljöteknikstrategin, beslutade till och med 2012-09-13 

Nr Aktör Uppdrag Total budget, 
2011-2014, 
mnkr 

Beslutsår 

1 Vinnova Forskning o. utveckling 65 2011 

2 Innovationsbron AB Inkubatorer 10 2011 

3 Energimyndigheten Mötesplats 17,5 2011 

4 IMT Internationell samordning 48 2010 

5 Exportrådet Småföretagssatsning 48 2011 

6 Exportrådet USA-satsning 8 2011 

7 Exportrådet Brasiliensatsning 12,5 2011 

8 Exportrådet Turkietsatsning 5 2012 

9 Exportrådet Främjande vid Rio+20 m.fl. 2,5 2012 

10 CENTEC CENTEC, Peking 2 2011 

11 Invest Sweden Utländska investeringar 20 2011 

12 Tillväxtverket Stöd EU-ansökningar 7 2011 

13 Tillväxtverket Internetbaserad information 3,5 2012 

14 Tillväxtanalys Statistik 1 2011 

15 Tillväxtanalys Utvärdering 3 2012 

16 Energimyndigheten/ Innovationsupphandling 30 2012 
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Nr Aktör Uppdrag Total budget, 
2011-2014, 
mnkr 

Beslutsår 

Vinnova 

17 Tillväxtverket Affärsutveckling export 24 2012 

18 Vinnova Testbäddar 36 2012 

  SUMMA   343,5   

 

Bakom de kortfattade uppdragsnamnen ovan finns en bred portfölj av olika typer av upp-

drag: riktade direkt till enskilda miljöteknikföretag eller miljöteknikföretag i allmänhet, 

finansiärer, köpare, facilitatorer och forskare.  

Tabell 2. Anslagsfördelning inom miljöteknikstrategin, beslutade till och med 2012-09-13 

Aktör 2011 2012 2013 2014 Summa Andel 

Vinnova 30 32 27 27 116 34% 

Exportrådet 17,5 20,5 19 19 76,5 23% 

IMT 12 12 12 12 48 14% 

Energimyndigheten 2,5 10 10 10 32,5 10% 

Tillväxtverket 1 11,5 11 11 34,5 9% 

Invest: Sweden 5 5 5 5 20 6% 

Innovationsbron 1 3 3 3 10 3% 

Tillväxtanalys 0,5 1,5 1 1 4 1% 

CENTEC 2    2 1% 

Summa 71,5 95,5 88 88 343,5 100% 

 

Hittills har den största delen av miljöteknikstrategins budget gått till Vinnova, vars upp-

drag tilldelats 116 mnkr av de dryga 340 mnkr som hittills beslutats.  Därefter har Export-

rådet fått den största delen av de tilldelade medlen.  

Viktigt att poängtera är att utöver de insatser som beslutats inom ramen för miljöteknik-

strategin arbetar ett antal aktörer direkt eller indirekt med att underlätta för miljöteknikfö-

retag att utvecklas. Det är därför viktigt att sätta in miljöteknikstrategin i sin kontext.  

2.2 Gruppering av de olika uppdragen 

När miljöteknikstrategin lanserades i slutet av 2011 presenterades tolv uppdrag, fördelade 

på sju myndigheter plus regeringskansliet.
1
 Vid lanseringen delades de tolv uppdragen in i 

följande tre övergripande rubriker.  

• Utveckla resursbasen: FoU, Stöd till tidiga skeden 

• Främjande för att möta behov: Exportsatsningar 

• Organisation och samordning: Effektiv implementering av strategin 

Efter att fler uppdrag tillkommit har Regeringskansliet nu föreslagit en ny kategorisering 

av de olika uppdragen, där de delas in i fem grupper. 

                                                 
1 I dagsläget har arton uppdrag fördeltas på nio myndigheter 
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Figur 1. Fem delar av miljöteknikstrategin (Källa: Näringsdepartementet) 

 

I huvudsak återfinns de ursprungliga uppdragen inom strategin tillsammans i samma 

grupper fast med nya namn, plus de ytterligare uppdrag som beslutats inom ramen för 

strategin. Nedan illustreras den gamla och den nya indelningen av uppdrag i kategorier. 

Figur 2. Kategorisering av uppdrag inom miljöteknikstrategin 

Ursprunglig indelning Uppdrag Ny indelning 

 
Not. Vissa uppdrag är här uppdelade i flera delar, exempelvis Exportrådets Småföretagssatsning 

Innovationer 
och växande 

företag

Ett attraktivt 
Sverige i 
världen

Ett innovativt 
offentligt 
Sverige

Vägen till 
utländska 
marknader

Underlag för 
policyutveckling
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2.3 Definitioner i strategin och utvärderingen 

Enligt miljöteknikstrategin definieras miljöteknik som  

”all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ”.  

Detta är samma definition som utvecklats inom EU:s handlingsprogram för miljöteknik 

(The Environmental Technologies Action Plan, ETAP). Detta är också den definition som 

Swentec hänvisat till i sitt arbete. 

Definitionen är vedertagen i internationella sammanhang men (som Tillväxtanalys diskute-

rat i tidigare rapporter
2
) är problematisk utifrån ett utvärderings- eller analysperspektiv. För 

att kunna använda definitionen för att identifiera enskilda företag skulle det kräva att den 

preciseras vidare så att den dels inte är relativ, dels så att den hanterar det faktum att teknik 

i sig sällan kan klassificeras som miljövänlig, utan är avhängig hur teknisk hårdvara och 

mjukvara kombineras i system.  

Miljöprestanda är dessutom avhängigt produktionens ekonomiska nytta - miljöprestanda 

per ekonomisk nytta. Produktionen vid ett företag bör dessutom analyseras ur ett samhälls-

ekonomiskt perspektiv då enskilda produktionsenheter utgör en del i större system. Vidare 

saknas statistik om enskilda företags teknik och miljöprestanda.  

I utvärderingsarbetet används följande definitioner 

• Miljöteknik: ”All teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ” 

enligt ETAP:s definition. 

• Miljöteknikföretag: ”De företag som utvecklar, producerar eller använder sig av miljö-

teknik”. 

På grund av definitionssvårigheterna har Tillväxtanalys små möjligheter att kontrollera att 

respektive aktör verkligen arbetar med miljöteknik/miljöteknikföretag. Som utgångspunkt 

antar därför Tillväxtanalys att de företag som respektive aktör väljer ut som deltagare i 

olika satsningar uppfyller kriterierna för att anses vara miljöteknikföretag. Samtidigt är 

dock målgrupperna för de olika satsningarna en viktig fråga för utvärderingen att under-

söka. 

  

                                                 
2 Se t.ex. Tillväxtanalys (2011) Statistik om miljösektorn 2003-2010, 2011:08 
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3 Uppdragen inom miljöteknikstrategin 

Som tidigare nämnt har Regeringen beslutat om 18 uppdrag till nio olika myndigheter 

inom ramen för strategin. Därtill kommer uppdrag som omnämns i strategin men som inte 

utmynnat i något särskilt regeringsbeslut, såsom att Tillväxtanalys ska arbeta med om-

världsanalys kopplat till detta område. Därtill kommer också uppgifter som ligger på 

Regeringskansliet, framför allt att samordna de olika statliga aktörerna i sitt arbete. Vidare 

kan nämnas att bland de 18 formella uppdragen finns vissa uppdrag som innehåller viktiga 

delar av skild karaktär – vilket innebär att operativt finns fler än 18 delar av strategin. 

Nedanstående beskrivningar av uppdragen bygger på dokumentstudier av regeringsbeslut 

och projektplaner (i den mån sådana förekommer) samt intervjuer med respektive myndig-

het, som genomförts av följeforskarna.  

Vinnova: Uppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling 
inom miljöteknikområdet, 65 miljoner kronor 

Vinnovas uppdrag med fokus på forskning och kunskapsutveckling med inriktning på 

miljöteknikområdet utgör en relativt stor satsning under miljöteknikstrategin (65 mnkr). 

Inriktningen ska enligt regeringsuppdraget vara forskning och kunskapsutveckling inom 

följande områden:  

• Tjänster baserade på kompetens och teknik inom helhets- och systemlösningar 

• Forskning och innovationsstöd för hållbar stadsutveckling, samt 

• Implementering av miljöteknik på tillväxtmarknader  

Åtgärderna ska bidra till kunskaps- och teknikutveckling inom miljöteknikområdet, vilket 

på sikt ska kunna leda till utveckling av fler konkurrenskraftiga företag, tillväxt och fler 

arbetstillfällen inom miljötekniksektorn. 

Uppdragen här har sedan av Vinnova paketerats i form av två programsatsningar samt en 

satsning på att utöka ett befintligt program: 

1 Internationell samverkan för miljöinnovationer 2012 (30 mnkr allokerat), 

2 Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer (25 mnkr), samt  

3 Bygginnovationen (utökning av befintligt program för att möjliggöra 

internationalisering) (10 mnkr allokerat)  

Inom respektive program görs sedan ett antal utlysningar.  

I programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer 2012 (1 ovan) har man i 

dagsläget (november 2012) genomfört en inledande utlysning för planeringsbidrag. Pro-

grammet syftar till att stärka svenska aktörers nätverk för internationellt forsknings- och 

utvecklingssamarbete för miljöinnovationer. Fokus ligger också på att stimulera samverkan 

mellan akademi, institut och företag i nya tillväxtländer. Aktörernas ökade globala FoU-

närvaro förväntas leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som 

förutsättningarna för en bättre miljö och hållbar samhällsutveckling stärks. Totalt inkom 64 

ansökningar vid den första utlysningen i programmet, varav 34 projekt beviljades. Utlys-

ningarna inom programmet bygger på en flerstegsprocess med projektformerna A: Samar-

betsuppbyggnad och förstudier och B: Genomförande av internationella forsknings- och 
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utvecklingsprojekt. Programmet bygger vidare på ett bilateralt samarbete som Vinnova är 

involverade i med Brasilien och Kina.  

I Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer (2 ovan) har pro-

grammet precis öppnat genom att man gått ut och efterfrågat ”ansökningsskisser”. Syftet 

med utlysningen är att stödja konstellationer av aktörer att utveckla innovationsplattformar 

med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av be-

fintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar. Med innovationsplattform avses 

ett formaliserat samarbete mellan aktörer (företag, offentliga organisationer, forskningsin-

stitut, universitet, m.fl.) som är engagerade i forskning och innovation inom området. Sista 

ansökningsdag för dessa är 1 februari 2013. På hemsidan skriver Vinnova: 

”Denna utlysning görs i två steg där steg 1 gäller en projektskiss, och steg 2 ansökan 

om projektfinansiering. Inga bidrag ges för utveckling av projektskiss eller för utform-

ning av ansökan. Bland de som skickat in skisser planeras 5-10 att inbjudas att in-

komma med fullständig ansökan”.  

Arbetet med Bygginnovationen (3 ovan) har kommit längst i processen av de tre 

programmen. Samtidigt tycks söktrycket inte ha varit så stort i den internationella sats-

ningen (som är den del av satsningen som är kopplad till miljöteknikstrategin). Målet med 

insatsen är att främja svensk miljöteknikexport genom att små och medelstora företag ska 

få draghjälp av större aktörer för att testa eller vidareutveckla teknik i tidiga skeden. Insat-

sen är inriktad på forskning och innovationsstöd för hållbar stadsutveckling med fokus på 

den byggda miljön. Utlysningen här är öppen tillsvidare. 

Ansvariga på Vinnova för de tre programsatsningarna ovan beskriver också utvecklad 

samverkan som ett viktigt värde ”i sig” i satsningarna. Det handlar om att hitta nya vägar 

för forskning och olika idéer att testas och nyttiggöras utifrån samverkan. 

Externa (strukturella) påverkande faktorer i arbetet är i hög utsträckning (enligt ansvariga) 

söktrycket i programmen, och att både forskare men också andra samhällsaktörer är villiga 

att engagera sig och skapa intressanta och relevanta projektupplägg. Men det kan också 

handla om att hitta ”oslipade diamanter” i ansökningsskörden som kan utvecklas vidare i 

samverkan med finansiären.  

Ansvariga beskriver vidare att resurser kan komma att omfördelas mellan satsningarna 

beroende på skillnader i faktisk ansökningskvalitet och liknande. 

Innovationsbron: Medel för att genomföra en satsning på inkubatorutveckling med 
inriktning på miljöteknikområdet, 10 miljoner kronor 

Syftet med Innovationsbrons satsnings på inkubatorsutveckling, som tilldelats en finansie-

ring om 10 mnkr under Miljöteknikstrategin, är att:  

• Öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom miljöteknikområdet (i svenska 

inkubatorer) och stödja vidareutveckling av sådana innovationer till nya tillväxtföretag, 

samt 

• Förbättra affärsutvecklingsstöd inom miljöteknikområdet inom inkubatorerna.  

Ansvariga på Innovationsbron lyfter som en bakgrund det faktum att det tidigare varit re-

lativt lite miljöteknikföretag i svenska inkubatorer.  
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Innovationsbrons satsningar under miljöteknikstrategin inleddes genom en förfrågan till 

inkubatorerna om att komma in med relevanta projektidéer. Därefter har man bestämt sig 

för två projekt som inkommit med ansökningar (plus ett par övriga mindre insatser): 

• Projekt 1 - (Ansvarig inkubator: GU Holding tillsammans med Encubator AB och 

Stiftelsen Chalmers Innovation).  

• Projekt 2 - (Ansvarig inkubator: STING i samarbete med LEAD)  

I projektet 1 ovan ska tre inkubatorer utöka samarbete med olika industriaktörer. Projektets 

arbetssätt är som ordinarie inkubatorverksamhet men med ett parallellt benchlearning- 

program mellan inkubatorn och industripartners: 

Den första aktiviteten blir att säkerställa de industripartners som antingen aktivt eller 

på en mindre aktiv basis vill ingå i projektet. Därutöver kommer projektets aktiviteter 

innehålla utbildnings- och kompetensutveckling events, matchning av relevant kompe-

tens mellan inkubator- och industriaktörer, införande av anpassade hållbarhets- och 

miljödirektiv, identifiering av nya idéer intressanta för inkubatorerna, uppstart av tvär-

vetenskapliga samarbeten som också kan engagera våra lärosäten GU och Chalmers, 

gemensamt kommunikationsarbete, mer utvecklade miljöteknikföretag för uppköp av 

industrispelarna och slutligen några riktigt bra affärer för oss och industriaktörerna. 

I projekt 2 ovan arbetar man bland annat med fokus på internationalisering och bygger då 

vidare på ett befintligt koncept (kallat Go Global) för att testa detta på miljöteknikföretag. 

Konceptet innebär bland annat besök på olika ”arenor” internationellt där företagen be-

döms kunna hitta investerare.  

Syftet att öka inflödet av miljöteknikföretag i inkubatorerna syns enligt Innovationsbron i 

båda projekten. Inkubatorerna ska i ett senare skede och i bägge projekten arbeta med att 

sprida arbetssättet till övriga inkubatorer i Sverige. Utgångspunkten är att genomföra pilot-

projekt i de två av de starkaste inkubatorerna i Sverige och att lärdomar och koncept sedan 

ska kunna spridas till andra inkubatorer.  

Innovationsbron menar sig också i insatserna ligga ganska nära de som genomförs av 

Energimyndigheten och viss samverkan har inletts, bland annat med fokus på att genom-

föra en kapitalmarknadsdag för miljöteknik.  

De bägge projekten har startat igång sin verksamhet och de löper just nu i en första fas 

fram till halvårsskiftet 2013 men ambitionen är att, om projekten fungerar väl, fortsätta 

satsningen även därefter. Ansvariga på Innovationsbron menar dock att man är något sena i 

genomförandet. 

Energimyndigheten: Uppdrag att genom en särskild satsning arrangera en mötes-
plats för aktörer inom miljöteknikområdet, 17,5 miljoner kronor 

Energimyndigheten har tilldelats 17,5 mnkr för att till och med 2014 arrangera en mötes-

plats där aktörer inom olika delar av miljöteknikområdet, innovatörer, entreprenörer, före-

tag, kunder, finansiärer, myndigheter m.fl. får möjlighet att knyta kontakt med varandra 

och där utbyte av kunskap och information kan ske. 

• Syftet med mötesplatsen ska vara att främja samverkan mellan berörda aktörer och 

därmed bl.a. bidra till att öka privata aktörers investeringar i miljöteknikområdet. 
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• Genomförandet ska ske genom myndighetens årliga konferens för energibranschen 

men bör också ske genom olika samlande aktiviteter mellan de årliga konferenserna. 

Fokus ska ligga på tidiga kommersiella skeden. 

• Att under samma period bredda den marknadsöversikt ”Investera i Cleantech”, som 

myndigheten regelbundet presenterar, till att inkludera andra delar än bara 

energiteknik. 

Uppdragsformuleringen att ”arrangera en mötesplats” ska i detta i sammanhang ses i en 

mer överförd betydelse; en ”mötesplats” som inte endast finns på en geografisk 

plats.  Satsningen tycks ta utgångspunkt i ett uppfattat behov av mer privata investeringar i 

miljöteknikföretag och tanken tycks i hög grad vara att arbeta med ”mjuka” arbetsformer 

för att komma åt problemet. Ansvariga för satsningen diskuterar bland annat behovet att 

hitta former för samverkan med investerargrupper som verkar mer anonymt men också 

exempelvis ett behov att hitta sätt att ”aktivera” pensionsfonderna för investeringar på 

miljöteknikområdet.  

Ansvariga ska i satsningen bland annat utveckla delar av Energimyndighetens årliga konfe-

rens ”Energiutblick” så att det i högre grad fokuserar på miljöteknik samt att skapa kon-

taktytor för aktörer inom miljötekniksektorn som kan bidra till ökade privata investeringar 

samt större möjligheter för affärer.  

Man har också arbetat om Energimyndighetens skrift ”Investera i Cleantech” för att den i 

högre utsträckning ska passa syftet. Man vill också arbeta med att på olika sätt ta tillvara 

Energimyndighetens sedan tidigare etablerade arbetssätt med tillvaratagande av olika 

kundgrupper.  

Inom ramen för satsningen har man också beslutat sig för att finansiera två forskningspro-

jekt. Det ena med fokus på affärsmodellen för investeringar i miljöteknik det andra forsk-

ningsprojektet kommer att fokusera på efterfrågesidan i processerna.  

Energimyndigheten kom igång med arbetet i januari 2012 och har under 2012 arbetat med 

att starta upp insatser. Man har redan nu tagit fram tidningen Investera i Cleantech och 

man kommer inom kort ta beslut om ett av de forskningsprojekt som planerats. Man har 

också genomfört mycket möten och kontaktskapande med exempelvis olika investerare.  

Konferensen Energiutblick kommer dock inte att genomföras under 2013 enligt ett beslut 

från Energimyndigheten (bl.a. för att den tar för mycket tid och kraft om den ska arrange-

ras varje år). Energiutblick ska enligt uppgift framöver istället genomföras vartannat 

istället för varje år och man arbetar nu med planering och liknande under 2013 för genom-

förande med den nya inriktningen på investeringar i miljöteknik i mars 2014.  

Regeringskansliets internationella miljötekniksamordning (IMT), 48 miljoner kronor 

En stor satsning inom ramen för miljöteknikstrategin är finansieringen av 

Regeringskansliets internationella miljötekniksamordning (IMT) med totalt 48 mnkr. Tan-

ken med satsningen är att en särskild samordnare ska ansvara för samordning och 

utveckling av vissa bilaterala samarbeten inom området energi- och miljöteknik, inklusive 

hållbart stadsbyggande. Det övergripande målet är ökad export av hållbart stadsbyggande 

och svensk miljöteknik till Kina, Indien och Ryssland. 

 Tre operativa mål har identifierats:  

1. Ett ökat intresse från miljöteknikföretagens sida för export till Kina, Indien och 

Ryssland 
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2. Ett ökat antal affärsmöjligheter mellan kunder i Kina, Indien och Ryssland och 

svenska miljöteknikföretag, där den särskilda samordningens medverkan har haft 

betydelse 

3. Att IMT har förmåga att på ett effektivt sätt samordna centrala aktörer.  

Man har också identifierat fem huvudstrategier i arbetet:  

1. Öppna affärsmöjligheter via det politiska stödet från de avtal som tecknats. 

2. Öka kunskapen och intresset hos miljöteknikföretagen för de aktuella 

marknaderna.  

3. Effektivt samordna statens resurser och verktyg. 

4. Matcha kunder i Kina, Indien och Ryssland med svenska företag, 

5. Underlätta företagens affärer med kunder på de aktuella marknaderna. 

Satsningen om 12 mnkr per år (2011- 2014) finansierar bland annat ett sekretariat om totalt 

5 personer och även här är därmed finansieringen i hög utsträckning till för grundläggande 

drift snarare än ett projekt, en utvecklingsinsats eller liknande. Samtidigt är IMT inte en 

ordinarie verksamhet i staten.  

IMT arbetade i ett inledande skede endast med Kina men verksamheten har nu breddats 

och de länder man fokuserar (2011- 2015 och utifrån tre landprogram) är Kina, Indien och 

Ryssland. Arbetet i stort bygger också i stor utsträckning på erfarenheterna av det arbete 

som bedrivs med Kina under perioden 2008-2010. 

Arbetet har i inledningsskedet bland annat bestått i olika marknadsanalyser och därefter 

har man också kartlagt och bearbeta företag på ”hemmaplan” i Sverige. Man har också 

genomfört företagsmöten och diskuterat möjligheter och svårigheter visavi de aktuella 

marknaderna. Insatserna bygger i hög grad på samverkan med andra myndigheter som 

Exportrådet, utlandsmyndigheterna samt Energimyndigheten och verksamhetens roll i 

system finns i hög grad (dock inte uteslutande) i Sverige. Man arbetar också med något 

man kallar landprogramråd och där olika aktörer medverkar under ett samordnade paraply 

kopplat till varje marknad, men där alla äger sina verksamheter.  

Samarbetsavtalen fungerar som ett stöd i processerna gentemot respektive land. En annan 

viktig komponent består i samordnarens mer officiella position och som uppges vara en 

främjande kritisk faktor.  

Påverkande faktorer för framgång tycks delvis vara möjligheten att matcha rätt företag mot 

aktuella marknader och de olikartade förutsättningar som gäller där. Det faktum att verk-

samheten breddats till tre marknader kan också det ha varit en delvis påverkande faktor i 

arbetet. Företagens efterfrågan kan ha varit olika stor på olika marknader och arbetssättet 

måste delvis anpassas till respektive marknad.  

Nuläget i satsningen är att ansvariga (just nu november 2012) arbetar med en 

halvtidsrapportering (som färdigställs under januari) där lärdomar och slutsatser så här 

långt summeras för att med utgångspunkt i detta sedan kunna diskutera den fortsatta 

inriktningen. 2013 arbetar IMT sannolikt dock på ungefär som under 2012.  
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Exportrådet: Uppdrag avseende särskilda insatser för ökad export från svenska 
miljöteknikföretag (små företag, SymbioCity, besökssamordning), 
48 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Exportrådet ska genomföra en särskild satsning på 

 att stödja små svenska miljöteknikföretag vid val av lämpliga internationella 

avsättningsmarknader samt vid etablering på utvalda marknader 

 utvecklingsinsatser avseende konceptet SymbioCity 

 samordning och koordinering avseende mottagande av internationella besöksdele-

gationer inom miljöteknikområdet, i samråd med bland annat regionala aktörsnät-

verk. 

Uppdraget ska redovisas årligen i samband med årsredovisningen, och slutrapporteras den 

15 mars 2015. 

Exportrådet: Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk 
miljöteknikexport med inriktning på USA, 8 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Exportrådet ska genomföra en särskild satsning på främjande av 

svensk miljöteknikexport 2011–2014 med inriktning på USA-marknaden. 

Redovisning: Årsredovisningar för 2011–2014, slutredovisning den 1 mars 2015. 

Exportrådet: Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk 
miljöteknikexport med särskild inriktning på Brasilien, 12,5 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Exportrådet ska genomföra en särskild satsning på främjande av 

svensk miljöteknikexport under åren 2011–2014 med inriktning på Brasilien-marknaden. 

Redovisning: Årsredovisningar för 2011–2014, slutredovisning den 1 mars 2015. 

Exportrådet: Uppdrag att genomföra särskilda insatser för främjande av svensk 
miljöteknikexport med särskild inriktning på Turkiet, 8 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Exportrådet ska genomföra en särskild satsning på främjande av 

svensk miljöteknikexport under åren 2012–2014 med inriktning på den turkiska mark-

naden. 

Redovisning: Årsredovisningar för 2012–2014, slutredovisning den 1 mars 2015. 

Exportrådet: Uppdrag att genomföra särskilda insatser för presentation och främ-
jande av svensk miljöteknik vid internationella konferenser och mötestillfällen, 
2,5 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Exportrådet ska genomföra en särskild satsning för presentation och 

främjande av svensk miljöteknik i samband med Rio+20-konferensen, World Urban Forum 

i Neapel och World Expo i Sydkorea. 

Redovisning: Årsredovisningar för 2011–2013, slutredovisning 1 mars 2014. 

CENTEC: Verksamhetsmedel till miljöteknikkontoret på Sveriges ambassad i 
Peking, 2 miljoner kronor 

Denna satsning under miljöteknikstrategin sticker ut av flera skäl: dels är det den minsta 

satsningen under strategin i finansiella termer (2 mnkr), dels är den redan (i strikt administ-
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rativ mening) genomförd. Finansieringen genomfördes sannolikt utifrån ett behov av att 

täcka ett ”glapp” i finansieringen av CENTEC:s verksamhet på Sveriges ambassad i 

Peking under 2012. Pengarna har därmed inte heller finansierat några specifika insatser 

utan verksamhetens fortlevnad mer generellt under en avgränsad tid.  

CENTEC är en exportfrämjande verksamhet och som arbetar för möjliggöra affärer för 

svenska miljöteknikföretag på den kinesiska marknaden. Ansvariga inom CENTEC lyfter 

att det finns ett behov av ingångar till det politiska systemet och olika makthavare om affä-

rer för svenska företag ska säkras på den kinesiska marknaden. Kunder är ofta på olika sätt 

offentliga – statligt ägda bolag är vanliga samtidigt som det offentliga ofta är viktiga kun-

der när det handlar om just miljöteknik.  

CENTEC har funnits sedan 2007 och verksamheten expanderade sedan under 2009. Idag 

har man (cirka) 4-5 anställda (lite beroende på hur man räknar) som arbetar från svenska 

ambassaden i Peking. CENTEC beskriver inriktningen och arbetssättet som tydligt lång-

siktigt och proaktivt. Mycket handlar om olika former av kontaktskapande och att ta ut-

gångspunkt i det ”dörröppnande” som kan åstadkommas av diplomatkåren och ambassa-

dens status. Man poängterar i hög grad vikten av att arbeta på myndighetsnivå och skapa 

goda kontakter där, att hitta förutsättningar och möjligheter till mötesplatser. Ibland ge-

nomförs delegationer och olika högnivåmöten, något som sedan i förlängningen ska leda 

till affärer (ofta går detta i så fall via ett arbete med att åstadkomma eller utveckla olika 

samarbetsavtal mellan de bägge länderna). Samarbetsavtal bedöms av ansvariga som rela-

tivt viktiga i just ett kinesiskt sammanhang.  

CENTEC har också löpande möten med de svenska företagen för att tydliggöra deras be-

hov.  

Organisationen verkar delvis också arbeta med olika former av forskningssamarbeten, man 

fungerar som remissinsats för insatser i programmet Demomiljö i Kina och man har också 

delvis stöttat företagen i Kina vid olika problem eller dylikt där det offentliga Sverige kan 

spela en roll (ett exempel är påtryckningar när företag av någon anledning inte får betalt).  

En viktig samarbetspartner till CENTEC på ”hemmaplan” i Sverige är regeringskansliets 

internationella miljötekniksamordning (IMT) - en verksamhet som är helt finansierad över 

miljöteknikstrategin. IMT:s verksamhet har breddats från att tidigare endast fokusera på 

just Kina till att nu även involvera Indien och Ryssland. Här lyfter CENTEC hur deras 

insatser på plats i Kina (efterfrågesidan) kompletterar IMT:s samordnande insatser (ut-

budssidan) från regeringsdepartementet. IMT kan stötta CENTEC på hemmaplan vid dele-

gationer och samordnaren för svenskt- kinesiskt miljötekniksamarbete kan fungera som en 

högnivårepresentant på plats ”hemma”. De bägge partnerna kan på så sätt bana väg på 

respektive marknad.  

Resultatredovisning (för den insats som finansierat över strategin) har lämnats till 

Regeringskansliet 15 mars 2012.  

Invest Sweden: Uppdrag att genomföra en satsning på investeringsfrämjande med 
inriktning på miljöteknikområdet, 20 miljoner kronor 

Invest Sweden har tilldelats 20 mnkr för att genomföra en särskild satsning på investe-

ringsfrämjande insatser med inriktning på miljöteknikområdet. Syftet är att främja: 

• att utländska företag investerar i svenska affärsprojekt, 

• etablering av strategiska allianser mellan utländska och svenska företag, 
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• utländska riskkapitalinvesteringar i svenska tillväxtföretag, samt 

• att utländska företag förlägger FoU verksamhet i Sverige. 

Av de 20 mnkr som tilldelas under 3 år kommer Invest Sweden under 2012 att avsätta 

800 tkr till en satsning på Material Science. Resten allokeras till den övriga miljöteknik-

satsningen. 

Tidigare har Invest Swedens satsning på miljöteknik finansierats genom ett samarbetspro-

jekt med bland annat olika regioner i Sverige och även finansierades via regionalfonden 

(projektet hette Invest Cleantech och avslutades 2011). Det fanns heller inga pengar avsatta 

för området innan detta tidigare projekt startades och nu har finansieringen via Miljötek-

nikstrategin tagit vid. Därmed finansierar dessa medel affärsområdet som sådant på Invest 

Sweden snarare än utvecklingsinsatser eller liknande.  Man arbetar i linje med detta ”som 

man brukar” och med ordinarie arbetssätt. Eftersom arbetet finansierar redan upparbetade 

arbetsformer (men inom en för organisationen åtminstone delvis ny bransch) så menar 

ansvariga också att justeringar av arbetssättet (och lärandet) sker successivt i arbetet och ur 

ett längre perspektiv.  

I Sverige består organisationen för insatserna av två personer (plus visst administrativt 

stöd) som arbetar som investeringsrådgivare. Sedan har organisationen också personal som 

arbetar på de aktuella huvudmarknaderna Japan, Kina, Indien, Korea, USA och Brasilien. 

Därmed sker insatser också på två fronter samtidigt: ”hemma- och bortaplan” och med 

fokus på att åstadkomma en ”utifrån- och in-rörelse” genom investeringar i Svensk miljö-

teknik i Sverige.  

Genom analys samt bland annat kontakt – och relationsskapande försöker Invest Sweden 

sedan matcha behov, utbud, efterfrågan och möjligheter i relevanta länder utifrån investe-

rare på de aktuella huvudmarknaderna med investeringsmöjligheter i Sverige. Detta hand-

lar också ofta om att få investerare att komma till Sverige på besök för att skapa chanser att 

visa upp olika investeringsmöjligheterna. Dessa besök görs enligt Invest Sweden ofta av 

enskilda företag eller mindre grupper av investerare, snarare än av delegationer då det, 

enligt vad ansvariga uppger, rör sig om relativt specifika affärsprocesser.  

I ett senare skede kan man dessutom bistå de utländska investerarna med sådant som råd-

givning (exempelvis kring juridik och regelverk) men också med relativt specifika behov i 

samband med att investeringen ska till att genomföras eller precis efter. 

Invest Sweden menar sig just nu (nov 2012) vara igång med insatserna men uppger att man 

kommer framöver att sätta ytterligare fart i arbetet.  

Tillväxtverket: Uppdrag att genom en särskild satsning med inriktning på miljötek-
nikområdet genomföra insatser för ökat svenskt deltagande i EU-program, 
7 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Tillväxtverket fram till och med 2014 ska genomföra en särskild 

satsning för att stärka pågående arbete som syftar till att öka det svenska deltagandet i EU-

program. Insatsen finansieras med 7 mnkr och syftar till att med avseende på miljöteknik-

relevanta EU-program: 

1. öka antalet ansökningar från svenska miljöteknikföretag 

2. öka kvalitén på svenska ansökningar  
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3. se om det finns relevanta program som inte används idag men som skulle kunna 

användas av svenska miljöteknikföretag 

Det långsiktiga målet är att skapa mervärde för företagen. Det främsta värdet är inte EU-

finansieringen i sig utan att de deltagande företagen för en ökad och starkare 

internationalisering av sin affär. Det man hoppas uppnå genom programdeltagandet är en 

bättre affärsutveckling i företagen på sikt, till följd av nätverks- och internationaliserings-

processer. Ett mer perifert syfte är dock att stärka den totala forsknings- och utvecklings-

pengen i Sverige genom vinnande ansökningar i EU-program av detta slag. Programmen är 

IEE, FP7, Life+ och Eco-Innovation.  

Insatsens arbetssätt bygger på att komma ut i företagen för att informera och guida om de 

program som finns tillgängliga. Man använder sig av informations- och kommunikations-

träffar samt av uppsökande verksamhet i företagen. Dessutom har man tagit hjälp av bland 

annat miljötekniknoderna inom Asset-programmet och Enterprise Europe Network och 

man samverkar även med Vinnova, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Den pri-

mära målgruppen för insatsen är svenska små- och medelstora företag inom miljöteknik-

området, men även större företag kan komma i fråga. Alla ansökningar sker direkt till 

Bryssel som även tar beslut om finansiering.  

Huvudinsatsen hittills är en utlysning där projektet bundit till sig olika konsortier, närings-

livsfrämjande aktörer – dels riktad mot Enterprise Europe Network och Asset – deras 

kärnverksamhet är att hitta partners och informera företagen. Logiken bakom detta är att 

Asset har en stor sektorskunskap, medan Enterprise Network är specialister på EU-delarna. 

Utlysningen genererade 10 ansökningar och 6 mnkr av den totala projektbudgeten fördela-

des på fyra konsortier. Ett i Västsverige, ett i östra Sverige, ett i norr och ett nationellt.  

Ett sidospår är den tredje målsättningen – att utreda om det finns några program eller fi-

nansiella instrument som inte används idag. Hittills har man hittat en del program som går 

via finansiella intermediärer (exempelvis banker) och som är öronmärkta för miljöteknik, 

och att detta är pengar som går Sverige förbi idag. Detta berör delvis andra Tillväxtverks-

projekt samt även uppdrag inom Energimyndigheter och här har man ett samarbete.  

I nuläget diskuterar man hur man ska kunna koppla en lärandeprocess till det hela, och 

man kommer även att ha ett informationsmöte inom Eco Innovation. De har även haft in-

formationsmöten under hösten med olika myndigheter, med kommissionen och med kon-

sulter, vilket troligen kommer att bli ett återkommande inslag under 2013. 

Lärandeprocessen fokuserar på att förstå varför företag söker, varför de inte söker och 

vilken hjälp de behöver. Projektet vill även handla upp en egen följeforskare för att bland 

annat titta på hur väl projektets målsättningar och arbetssätt korresponderar med företa-

gens.  

Angående tidplanen anser man sig ligga väl till men man skulle velat få uppdraget tidigare 

med tanke på skiftet av programperiod. Projektet befinner sig i dålig timing med EUs bud-

get och programskiften. Eventuellt kommer detta att påverka det kortsiktiga ansökningsut-

fallet negativt men det behöver inte nödvändigtvis ha långtgående negativa effekter ef-

tersom projektet ändå kan förbereda företagen för kommande program och ansökningar.  

Uppdraget ska slutredovisas den 15 mars 2015. 
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Tillväxtverket: Uppdrag att tillgängliggöra internetbaserad information inom 
miljöteknikområdet, 3,5 miljoner kronor 

Sedan 2011 har Tillväxtverket fått i uppdrag att förvalta och vidareutveckla den databas 

över svenska miljöteknikföretag och den karta över svenska referensanläggningar som 

tagits fram inom ramen för Sveriges Miljöteknikråd (Swentec), samt ta fram förslag på 

framtida hantering. 

I november 2012 kompletterades denna uppgift med ett mer omfattande uppdrag, där 

Tillväxtverket ges i uppgift att utveckla, tillgängliggöra och förvalta internetbaserad, an-

vändarvänlig information kring olika offentliga aktörers insatser inom miljöteknikområdet 

samt annan information som är relevant för svenska aktörer inom miljöteknikområdet. 

Syftet med uppdraget är att genom ökad tillgänglighet till relevant information bidra till 

utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. 

Tillväxtverket genomför uppdraget genom att utveckla en webplats vid namn swedish-

cleantech.se, som ska synliggöra svensk miljöteknik och hoppas kunna bidra till ökad för-

säljning för miljöteknikföretagen som exponeras på sidan. Websidan ska fungera som en 

samlad kunskapsbas för att inom och utanför Sverige söka och visa upp information om ett 

antal relevanta områden, såsom exempelvis miljöteknikanläggningar, miljöteknikföretag, 

myndigheter aktiva inom området samt statistik och rapporter. 

Uppdraget finansieras med totalt 3,5 miljoner kr.  

Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet i januari 2015. 

Tillväxtanalys: Uppdrag att producera och utveckla statistik för miljötekniksektorn, 
1 miljon kronor 

Uppdraget innebär att Tillväxtanalys under 2011 och 2012 ska producera statistik över den 

svenska miljötekniksektorn gällande åren 2010 och 2011 samt att under 2011 och 2012 

kontinuerligt vidareutveckla statistiken. Tillväxtanalys ska förvalta den statistik över den 

svenska miljötekniksektorn som tidigare tagits fram av Sveriges miljöteknikråd, Swentec. 

Myndigheten ska kontinuerligt stämma av arbetet och utvecklingen av statistiken med 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Tillväxtanalys: Uppdrag att utvärdera insatser som genomförs inom ramen för 
regeringens miljöteknikstrategi, 3 miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Tillväxtanalys ska utvärdera insatserna utifrån miljöteknikstrategins 

övergripande mål och de mål som satts upp för olika insatser inom strategin. Utvärde-

ringen ska innefatta såväl genomförandets processer och organisering som resultaten och 

effekterna av insatserna. 

Redovisning: Delrapporteringar i december 2012 och 2013, slutredovisning den 15 mars 

2015. 

Energimyndigheten/Vinnova: Uppdrag att genomföra en särskild satsning på 
teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik, 
30 miljoner kronor 

Energimyndigheten och Vinnova har tilldelats 30 mnkr för att genomföra en särskild sats-

ning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Satsningen ska 
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i första hand inriktas på att inleda samarbeten med relevanta aktörer och ta fram specifi-

kationer för upphandling inom områdena: 

• Energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, t.ex. serverhallar. 

• Stadsplanering och hållbart byggande inklusive nya lösningar för gatubelysning. 

• Säker vattenförsörjning och effektiv avfallshantering. 

De bägge myndigheterna ska därefter också gemensamt föreslå andra områden och möjliga 

framtida satsningar på innovationsupphandling inom miljöteknikområdet. 

Vinnova och Energimyndigheten har tolkat uppdraget som att de ska arbeta tillsammans 

och de bägge myndigheterna beskriver att deras i hög grad kompletterande perspektiv stär-

ker arbetet. Vinnova förefaller stå för det forskningsorienterade och teoretiska perspektivet 

på innovation och Energimyndigheten har lång praktisk erfarenhet av upphandling och 

samverka med olika intressentgrupper vid energirelaterade upphandlingar.  

Arbetet bedrivs i fyra steg där man:  

1 identifierar nätverk och beställargrupper (för inkludering av den upphandlande sidan), 

2 identifierar behov, möjligheter och specifika områden (tekniskt, lösningar etc.) som 

ska fokuseras, 

3 genomför en fördjupad förstudie avseende den inriktning som valts, samt 

4 tar fram upphandlingsspecifikationer baserat på erfarenheter från de tidigare stegen i 

processen. 

Mer övergripande kan arbetet sägas innehålla inslag av både analys- och omvärldsanalys, 

förankring och samverkan.  

Satsningens primära output (så som den planeras just nu) är därmed också specifikationer 

som är möjliga att använda vid upphandlingar (inte upphandlingar som sådana eller tek-

nikutveckling som i nästa steg ska bli resultatet). De har inte helt klarlagt om myndighet-

erna i satsningen även ska arbeta med fasen som följer på att specifikationer tagits fram. 

Både Energimyndigheten och Vinnova har dock öppnat för insatser även i denna fas.  

Hösten 2012 har i hög grad använts för att arbeta fram och planera en gemensam plattform 

för arbetet och där man varit ute olika hos intressenter på de områden där man ska arbeta 

fram specifikationer (steg 1 ovan). Ansvariga beskriver också att det blir mer av ”skarpt 

läge” i satsningen under 2013. Satsningen fortsätter till sista september 2014 och 

slutrapporteras i december 2014.  

I stort menar man sig ligga i fas med tidplanen för arbetet även om man nu också delvis 

uppger sig vilja öka farten i arbetet. Serverhallar är också det delområde där man kommit 

längst. Finansiering kommer dock eventuellt också att möjliggöra flera insatser inom ra-

men för den totala satsningen.  

Uppdraget ska slutredovisas den 15 januari 2015. 

Tillväxtverket: Uppdrag att genomföra en särskild satsning inom affärsutveckling 
med inriktning på insatser för internationalisering inom miljöteknikområdet, 24 
miljoner kronor 

Uppdraget innebär att Tillväxtverket fram till och med 2014 ska genomföra en särskild 

satsning inom affärsutveckling som syftar till att stärka möjligheterna för svenska företag 
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att genomföra affärer på en internationell marknad. Projektet finansieras med 24 mnkr över 

perioden och syftar till att hjälpa miljöteknikföretag att ta steget ut på den internationella 

marknaden. Satsningen riktar sig till företag som är etablerade på hemmamarknaden och 

som har minst 8 mnkr i omsättning. Dels handlar det om marknadsnära kommersiali-

seringsfinansiering, dels om internationaliseringsprojekt. 

Hittills har man haft en utlysning innan sommaren och just nu håller man på med beviljan-

defasen i en ny upplysning. Man fördelade ungefär 10 miljoner kronor till ca 8-10 projekt. 

Pengarna fördelas väldigt ojämnt: 3,5 miljoner kronor gick exempelvis till ett enda projekt 

(som visserligen är ett nätverk) och generellt ges mellan 400 000 och 1 miljon kronor till 

enskilda företagsprojekt. Projektet anser sig ligga bra i tidshorisont. Målet är att alla pengar 

ska beslutas inom 2013 så att allt hinner betalas ut innan 2014, detta för att företagen ska 

ha tid att faktiskt driva projekten.   

Programgruppen består av ca tre och en halv personer och de har två utlysningar per år och 

detta gäller både affärsutvecklingen och internationalisering. Innan utlysningarna är de ute 

och informerar om programmet samt har kontakter med Exportrådet och Energimyndig-

heten för att få till en internationalisering i komplement till delegationsresor och så vidare. 

Insatsen består i denna del snarare av hjälp avtal än om att skicka ut delegationer. Totalt 

jobbar ca tre fysiska personer (två handläggare) + projektledaren med affärsutvecklingsbi-

ten. Kommunikationen utåt är att det är ett enhetligt program, men i praktiken 

målgruppsanpassas detta.  

Fler utlysningar kommer under 2013, senast hösten 2013. Fram till dess jobbar man konti-

nuerligt med marknadsföring. Man skickar även ut utvärderingar till de som ansökt för att 

bättre kunna förstå hur man ska nå ut till grupperna.  

På längre sikt syftar programmet till att generera ökad försäljning och ökad omsättning – 

pengarna ska gå till att skaffa nya affärer och de företag som kan ingå ligger nära mark-

naden. Trots detta tar det troligen några år innan man kan se några effekter.  

Externa riskfaktorer för främst projektägarnas skicklighet - när de hittat en partner med 

avtal så är det inte säkert att det blir försäljning. Vissa omvärldsfaktorer kan också påverka 

försäljningen – exempelvis ser de att den ekonomiska krisen påverkar eftersom 70 procent 

av de ingående företagen exporterar till Europa och resten går till utvecklingsländer där 

risken är större.   

Projektet ska redovisas genom årsredovisningar för 2012–2013, och slutredovisas 15 mars 

2015. 

Vinnova: Uppdrag att genomföra en särskild satsning med syfte att utveckla test-
bäddar inom miljöteknikområdet, 36 miljoner kronor 

En av de större enskilda satsningarna inom Miljöteknikstrategin är den satsning Vinnova 

ansvarar för med fokus på testbäddar inom miljöteknikområdet (36 mnkr).  

Vinnova ska här enligt uppdraget:  

• Tillgängliggöra befintliga test- och verifieringsmöjligheter för svenska 

miljöteknikföretag. 

• Genomföra en särskild satsning på utveckling av testbäddar på miljöteknikområdet. 

• Sammanföra och stödja representanter från näringslivet och andra aktörer. 
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• Stödja framtagandet av förstudier för att undersöka förutsättningarna för att skapa 

framtida testbäddar inom miljöteknikområdet. 

Tanken med satsningen är att på olika sätt skapa och utveckla möjligheter att testa, utvär-

dera och även demonstrera svensk miljöteknik. Detta både genom att tillgängliggöra be-

fintliga möjligheter, genom utvecklingsinsatser, genom att stärka samverkan runt 

testbäddar och genom att analysera förutsättningarna på området med hjälp av förstudier. 

Vinnova ska också i genomförandet av uppdraget säkerställa möjliga synergier till andra 

liknande satsningar på området för testning och verifiering, nationellt och regionalt men 

också inom EU.  

Satsningen relaterar till komplexet forskning, utveckling, tillämpning i termer av processer 

för metodutveckling, standardisering och certifiering men också utveckling av ”infra-

struktur” i form av labb, instrument, verktyg och testplatser. Tanken är bland annat att i 

testmiljön överbrygga ”dödens dal” mellan offentligt finansierad forskning och en privat 

finansierad process inom näringslivet. Man vill i programmet arbeta med en relativt vid 

och inkluderande definition av begreppet testbädd och ambitionen är enligt ansvariga att 

skapa testbäddar som kan bestå över tid.  

Vinnova efterfrågar också tydligt användar- och näringslivskopplingar i det samarbeten 

som byggs upp kring testbäddarna.  

Man befinner sig just nu tidigt i arbetet och avser genomföra, och har också precis beslutat 

om, ett antal lärprojekt och ett programutvecklingsarbete, bland annat för att kunna ut-

veckla den affärsmodell(er) som ska underbygga arbetet. Vinnova kommer också inom 

kort vara färdiga med designen av själva programmet och programskrivningen finns i en 

tidigt utkastversion. Organisationen upplever sig i stor sett ligga i linje med tidsplanen för 

arbeten.  

Vinnova har i arbetet lärdomar från testbäddar med inriktning på vård (en tidigare sats-

ning) att bygga vidare på. Insatserna som sådana är förövrigt nya ur Vinnovas perspektiv, 

vilket antyder en åtminstone ”intern additionalitet”.  

En viktig strukturell faktor i sammanhanget berör det faktum att arbetet (på flera sätt) be-

finner sig tidigt i utvecklingsprocesserna och att området som sådant får karaktäriseras som 

”omoget”. Satsningen kommer också även här vara beroende av olika externa aktörers 

(exempelvis på forskningssidan och inom näringslivets) förmåga att formera starka ansök-

ningar och projekt till programsatsningen. Och av att det finns bra befintliga idéer och 

”embryon” ute i samhället samt en förmåga att formera starka projektsatsningar.  

Uppdraget ska slutredovisas den 15 januari 2015. 
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4 Utvärderingen – upplägg och status 

4.1 Syfte och ambitioner med utvärderingen 

Enligt Tillväxtanalys uppdrag är syftet med utvärderingen: 

 För ett få ett bra beslutsunderlag för kommande insatser inom miljöteknikstrategin och 

för att säkerställa att åtgärderna ger avsedd effekt är det centralt att insatserna utvär-

deras. Det är också av vikt att främja lärandet med avseende på miljöteknikstrategin, 

både för de aktörer som berörs av insatserna och för andra relevanta aktörer.
3
 

Som Tillväxtanalys tolkar skrivningen har utvärderingsarbetet två övergripande syften, att 

(1) skapa beslutsunderlag inför framtida satsningar, samt att (2) bidra till att åtgärderna ger 

avsedd effekt. Som en del i att bidra till att insatserna får avsedd effekt är ett främjat lä-

rande av stor vikt, både hos de aktörer som direkt berörs av strategins insatser såväl som 

hos andra relevanta aktörer.  

Utvärderingen ska vidare omfatta strategigenomförandets processer och organisering, samt 

resultat och effekter av insatserna. Måluppfyllelse och kostnadseffektivitet ska ingå i ut-

värderingen.  

Utvärderingsuppdraget är således ambitiöst och omfattande i sin formulering. 

Tillväxtanalys har dock möjlighet att prioritera vilka delar av strategin som utvärderingsar-

betet ska fokusera mer eller mindre på.  

4.2 Upplägg för utvärderingsarbetet 

Den metod som Tillväxtanalys beslutat använda är en slags ”lärande utvärdering” som 

utgår ifrån två övergripande perspektiv: ett utvärderande och ett processtödjande. I det 

senare är syftet att fungera som bollplank och återföra kunskap från de utvärderande mo-

menten till en genomförandeorganisation så att dessa kan bidra till att effektivisera det 

fortsatta genomförandet. 

Eftersom de olika insatserna inom ramen för strategin skiljer sig så markant åt använder 

sig Tillväxtanalys av flera olika utvärderingsmetoder – kvalitativa såväl som kvantitativa – 

för att på bästa sätt fullgöra uppdraget (jmf. eng. Mixed Method Evaluation).  

Utvärderingsarbetet kommer primärt att handla om löpande uppföljning och utvärdering 

(jmf. eng. Monitoring & Evaluation, M&E), med en tät återkoppling av uppföljnings- och 

utvärderingsresultat till de medverkande aktörerna. Den täta återkopplingen förväntas 

kunna bidra positivt till de olika insatsernas möjligheter att arbeta ändamålsenligt. 

Det löpande uppföljnings- och utvärderingsarbetet utformas på ett sådant sätt att möjlig-

heterna till effektutvärderingar (jmf. eng. Impact Evaluation) blir så goda som möjligt.  

Uppföljnings- och utvärderingsarbetet leds av Tillväxtanalys, som genomför arbetet till-

sammans med en upphandlad följeforskare. Följeforskningen genomförs i samarbete med 

och i nära samråd med Tillväxtanalys som parallellt utför vidare och djupare utvärdering 

och analyser, som exempelvis kommer att omfatta statistiska analyser av insatsernas 

effekter. Förenklat kan följeforskningens arbete gå ut på löpande uppföljning och utvärde-

ring med ett bottom-up-perspektiv, medan Tillväxtanalys arbetar utifrån ett top-down-per-

                                                 
3 Regeringskansliets ärendenummer; N2012/760/E 
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spektiv med fokus på effektutvärdering. Följeforskningen utgår ifrån ett operativt fokus, 

medan Tillväxtanalys anlägger ett mer strategiskt perspektiv i sitt arbete. 

Utvärderingsarbetet samordnas vidare med de aktörer som utvärderingen omfattar, då mer-

parten av aktörerna som omfattas av strategin har redan fungerande rutiner för uppföljning 

och utvärdering. Tillväxtanalys utvärderingsuppdrag arbetar parallellt med dessa, och 

Tillväxtanalys arbetar för att säkerställa att det uppföljnings- och utvärderingsarbete som 

respektive aktör genomför håller så pass hög kvalitet att det kan användas som input i det 

övergripande utvärderingsarbetet. 

4.3 Prioritering inom utvärderingsarbetet 

Utvärderingsarbetet kommer att tvingas prioritera mellan de olika insatserna, på grund av 

ett antal olika anledningar: 

• Utvärderingsarbetet har begränsade resurser 

• Insatserna är metodmässigt olika lätta eller svåra att utvärdera 

• Insatserna är olika stora och förväntas kunna generera olika mycket värdefullt 

policylärande 

Tillväxtanalys arbetar för närvarande tillsammans med följeforskarna med att utveckla 

uppföljnings- och utvärderingsplaner för samtliga insatser. Genom detta arbete kommer 

olika ambitionsnivåer för respektive insats att preciseras. Ett sätt att beskriva 

utvärderingars ambitionsnivå är utifrån David Storeys ”Six Steps to Heaven”.
4
  

Six Steps to Heaven – David Storey 

David Storey presenterade 2002 ett ramverk för att utvärdera effekter av policyåtgärder inrik-

tade på att stödja mindre företag i artikeln ’Methods of Evaluating the Impact of Public Poli-

cies to Support Small Businesses: The Six Steps to Heaven’.  

Han förespråkar sex olika steg av utvärdering indelat i två huvudkategorier enligt följande:  

I. Uppföljning (monitoring)  

1. Uppföljning av vad som gjorts  

2. Mottagarnas uppfattningar  

3. Mottagarnas uppfattningar om vilken skillnad som stödet inneburit  

II. Utvärdering (evaluation) 

4. Jämförelse av utfall hos företag som fått stöd med ’typiska’ företag  

5. Jämförelse med kontrollgrupp  

6. Hänsynstagande till bias i urval  

De olika stegen anger en ökad grad av sofistikering i utvärderingen, där Storey ser de tre första 

stegen som uppföljning av ett program snarare än en utvärdering av dess effekter.  

Steg 1 innebär en enkel registrering av basfakta om företag som varit föremål för stödinsatser. 

Steg 2 innebär att stödmottagarna får uppge ifall de uppskattade stödinsatserna i största all-

                                                 
4 Följande text om Storeys ramverk är en förkortad version av en text från Tillväxtanalys (2011) Effekter av 

företagsrådgivning – En forskningsöversikt. WP/PM 2011:30 
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mänhet och steg 3 frågor som mer ingående efterfrågar hos respondenterna om de uppfattat att 

stödinsatsen förändrat deras beteende. En sådan fråga kan röra ifall respondenterna uppfattar 

att insatsen skapat undanträngningseffekter, om de upplever att de förbättrat sin konkurrens-

förmåga gentemot andra företag, vilket skulle innebära att det sker på andra företags bekost-

nad, vars konkurrensförmåga försämras.  

Steg 4 innebär att en kontrollgrupp skapas för att kunna komma åt ett sätt att söka mäta hur ett 

företag som fått stöd skulle ha presterat om det inte hade fått detta stöd. Strävan är alltså att 

mäta det som faktiskt hände och jämföra det med vad som skulle ha hänt utan stödinsats. Det 

problem som finns att hantera är att de företag som söker och tar emot stöd avviker från det 

typiska medelföretaget. Företag som tar emot rådgivning kan vara företag av en typ som är 

mer medvetna och även utan stöd skulle prestera bättre än ett genomsnittligt företag. Stödin-

satser kan också vara riktade mot t ex grupper av arbetslösa som kan förväntas prestera sämre 

än genomsnittliga företag.  

Steg 5 innebär att företag som fått stöd matchas mot en kontrollgrupp som i en rad avseenden 

kan förväntas prestera likvärdigt med stödföretagen. Fyra kriterier nämns: ålder, sektor, ägar-

skap och geografi. Men förutom olika tekniska problem att koordinera dessa fyra kriterier så 

att det verkligen blir en matchande grupp, finns det flera andra kriterier som är mycket svårare 

att mäta. Exempelvis kommer man med de fyra kriterierna inte åt ifall det förhåller sig så att de 

som söker stöd är mer dynamiska och tillväxtorienterade än kontrollgruppen i genomsnitt. En 

annan problematik handlar om att stödförmedlande aktörer gör urval bland dem som söker 

stöd, vilket riskerar att göra jämförelsen med kontrollgruppen irrelevant. I det fall som det 

stödet måste sökas i konkurrens med andra ökar sannolikheten för bias ju högre konkurrensen 

är.  

Steg 6 slutligen innebär att utvärderingen tar hänsyn till bias i selektionen av stödmottagare. 

Det finns två sätt att lösa problemet enligt Storey. Den ena innebär att använd statistiska meto-

der för att explicit korrigera för bias i selektionen. Den andra metoden innebär att företag som 

söker stöd jämförs med företag som erbjuds stöd slumpmässigt utan att genomgå en urvalspro-

cess. Den slumpmässigt skapade kontrollgruppen kan även justeras med avseende på olika 

mätbara faktorer för att stämma överens med den grupp där ett urval skett. Problemet med den 

första är att tekniken är avancerad och svår att kommunicera till icke-statistiker. Problemet 

med den andra är att insatserna för de slumpmässigt utvalda kan innebära ett slöseri med resur-

ser om man vet med någorlunda god precision vilka grupper som kan ha nytta av stöd.  

Att inte ta hänsyn till bias i selektion av företag kan innebära att effekter av stödinsatser blir 

avsevärt övervärderade. Storey argumenterar för värdet av att göra så sofistikerade analyser 

som möjligt av effekter. Storey’s sexstegsmodell har blivit allmänt accepterad. Den återfinns i 

det ramverk för utvärdering som publicerats av OECD
5
. 

 

Med utgångspunkt i Storeys ramverk kommer Tillväxtanalys att prioritera de olika insat-

serna inom ramen för strategin. Under början av 2013 kommer en prioriteringsordning att 

läggas fram. 

                                                 
5 OECD (2008). Framework for the Evaluation of SME and Entrepreneurship Policies and Programmes. 

Paris, OECD. 
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4.4 Utvärderingsarbetet under 2012 

Under 2012 har Tillväxtanalys inom ramen för uppdraget genomfört följande uppgifter: 

• Framtagande av övergripande tentativ utvärderingsplan (2011). 

• Inledande möten med flertalet ansvariga genomförare (Vinnova, Tillväxtverket, 

Energimyndigheten, Invest: Sweden, Exportrådet, Innovationsbron, IMT-gruppen, Re-

geringskansliet) med fokus på diskussion kring utvärderingens upplägg och vilka be-

hov den kan fylla för respektive genomförare. 

• Workshops med ett antal genomförare (Exportrådet, Invest: Sweden, IMT-gruppen, 

Energimyndigheten, Vinnova), för framtagande av insatslogik (programlogik), för att 

för genomförare och utvärderare tydliggöra explicita och implicita antaganden kring 

hur insatserna tänks kunna generera avsedda effekter. 

• Sammanställning av insatsernas insatslogiker inom ramen för ett internt arbetsdoku-

ment, avsett att utgöra centralt underlag för utveckling av detaljerade utvärderingspla-

ner för respektive insats.  

• Upphandling av externa följeforskare. 

4.5 Utvärderingsprocessen under slutet av 2012 och 2013 

Under slutet av 2012 avser Tillväxtanalys tillsammans med externa följeforskare och re-

spektive genomförare ta fram tydliga utvärderingsplaner för respektive insats, och därefter 

inleda det operativa följeforsknings- och utvärderingsarbetet. Upplägget för arbetet under 

slutet av 2012 och sedan helåret 2013 föreslås övergripande bestå av följande delar. 

 Slutet av 2012 

1. Utarbetande av utvärderingsplaner för respektive uppdrag 

 Helåret 2013 

2. Delstudie 1: Inledande analyser med fokus på grundläggande förutsätt-

ningar för arbetet.  

3. Delstudie 2: Genomförandeanalys 

4. Delstudie 3: Resultatanalys, kostnadseffektivitet och förutsättningar för 

effekter 

5. Delstudie 4: Mittutvärdering med fokus på summering av resultat och 

slutsatser  

 Intermittent/Löpande 

6. Processtöd till genomförare av uppdrag inom strategin 

7. Lärseminarier med genomförare 

8. Förberedelser för kvantitativ effektutvärdering 

9. Återrapportering till IDA-gruppen och Näringsdepartementet 

Ovanstående delar föreslås utgöra grunden för det fortsatta utvärderingsarbetet, med förbe-

hållet att anpassningar kan göras för att effektivisera och optimera arbetet att granska och 

stötta genomförarna. 
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4.5.1 Utarbetande av utvärderingsplaner 

Utvärderingsplanerna ligger till grund för utvärderingen såväl som för följeforskningens 

fokus och inriktning i respektive genomförandeorganisations insatser. Dessa utarbetas för 

närvarande av följeforskarna i dialog med såväl Tillväxtanalys som genomförande organi-

sationer, både för kvaliteten på utvärderingsplanerna som kännedomen om samt legitimi-

teten för utvärderingens stundande insatser. Väl genomarbetade utvärderingsplaner är vik-

tiga verktyg för att utvärderingsarbetet ska bli stringent och tydligt för såväl utvärderare, 

genomförare som intressenter. 

4.5.2 Delstudie 1: Inledande analyser, fokus på grundläggande 
förutsättningar för arbetet 

Syftet med denna första delstudie är att undersöka förutsättningarna för arbetet med rege-

ringens miljöteknikstrategi och de regeringsuppdrag som beslutats med anledning av stra-

tegin i respektive genomförandeorganisation ur (exempelvis) ett styrperspektiv. Vilka är 

förutsättningarna för styrning och genomförande av insatserna och hur kan dessa förutsätt-

ningar förväntas påverka arbetet? Finns det anledning att i någon del förtydliga syften, mål, 

ambition och generell inriktning? Vilka kritiska faktorer (hinder eller nödvändiga förut-

sättningar) kan konstateras för genomslag i arbetet med respektive uppdrag? 

En viktig fråga är vilken koppling som finns mellan de mål som satts upp för satsningen, 

de insatser och åtgärder som specificerats samt arbetet som sker i praktiken i 

organisationerna. Programteori har delvis redan tagits fram för insatserna. Dessa kan an-

vändas som utgångspunkt för att analysera satta mål för insatser och relatera faktiska insat-

ser till de programteorier som tagits fram. Under vilka förutsättningar är det rimligt att anta 

att insatserna leder till måluppfyllelse? Dessa och andra frågor är viktiga att reda ut i upp-

dragets inledning. 

Syftet med att djupare analysera och stämma av programteorin är dels att hitta eventuella 

logiska ”glapp” i styrning och arbetssätt som kan behöva hanteras. Analys och avstämning 

av programteorin kan också ge indikationer om (men inte förklara) varför ett visst resultat 

uppståtts eller inte. 

4.5.3 Delstudie 2: Genomförandeanalys 

Den inledande delstudien förväntas ge indikationer på vilka grundläggande förutsättningar 

som behöver hanteras i arbetet och som utvärderingen och övriga aktörer kan ta som ut-

gångspunkt i den fortsatta diskussionen och återkopplingen gentemot dem som ska arbeta 

med insatserna. 

För att belysa hur den pågående processen framskrider i arbetet kommer utvärderingen att 

på olika sätt studera resultat från genomförandet och redogöra för utförda aktiviteter och 

val av arbetsmodeller och arbetssätt; dvs. vad gör man, vad har man gjort, och hur har man 

i så fall gjort det? 

I utvärderingstermer brukar detta analyseras i form av projektets inre respektive yttre 

effektivitet. Det vill säga att bedöma i vilken utsträckning ansvariga i uppdragen fokuserar 

på rätt saker och om man gör detta på rätt sätt. Denna del av utvärderingsarbetet kommer 

att delges respektive genomförare under genomförandet och diskutera eventuella behov av 

förändringar med genomförandeorganisationens projektledning och styrgrupp kring dessa 

frågor och på så sätt ge vägledning för det fortsatta arbetet i deras insats. 
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4.5.4 Delstudie 3: Resultatanalys, kostnadseffektivitet och förutsättningar 
för effekter 

Under sensommaren och hösten 2013 bör genomförandet ha kommit så pass långt att det 

går att mer ingående studera resultat, kostnadseffektivitet och förutsättningar för effekter.  

Resultatanalysen fokuserar på måluppfyllelse (hittills) och de väntade (och oväntade) re-

sultat som uppkommit vid det här läget. Analysen tittar också på förutsättningar för 

måluppfyllelse och resultat om inga sådana har uppnåtts i detta läge. Resultatet från den 

inledande nulägesanalysen ger underlag att mäta ”mot” i en enklare före-och efteranalys. 

Här ingår alltså även ett visst fokus på effekter. Effekter uppstår sällan så tidigt men det 

kan finnas s.k. första gradens effekter som går att avläsa. Inte heller blir denna 

resultatanalys och effektmätning den slutgiltiga då den görs under 2013, ett år innan inne-

varande miljöteknikstrategins tidsperiod avslutas.  

Denna analys förväntas ge en indikation på förutsättningarna för långsiktiga mer genom-

gripande effekter samt i förlängningen övergripande måluppfyllelse. 

4.5.5 Delstudie 4: Mittutvärdering med fokus på summering av resultat 
och slutsatser 

I slutet av 2013 föreslås en slags mittutvärdering genomföras, som summerar och synteti-

serar utvärderingen som helhet baserat på samtliga tidigare genomförda analyser inklusive 

de löpande insatserna. Utifrån analysen formuleras specifika och riktade 

rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

Syftet är att ta fram och kommunicera en analys av arbetet med fokus på output (så här 

långt), resultat (så här långt), lärdomar och rekommendationer utifrån de mål och syften 

som anges för arbetet. Ett delsyfte är att återföra tydliga, specifika och riktade rekommen-

dationer till genomförare på ett sådant sätt att (och i ett läge där) förutsättningar för fin-

justering, intensifiering av insatser eller dylikt fortfarande är möjligt. 

Syftet med denna mittutvärdering bör också vara att inte endast producera en rapport utan 

att i samband med att utvärderingen färdigställts skapa någon form av arena för lärande där 

slutsatserna blir en utgångspunkt för diskussion om fortsatta insatser och arbete, att genom 

utvärderingsarbetet i denna fas (tillsammans med övriga aktörer och givet att detta efter-

frågas) bidra till att finjustera det återstående insatsarbetet. 

4.5.6 Processtöd till genomförare av uppdrag inom strategin 

Tillväxtanalys ser det som viktigt att tillsammans med följeforskarna föra en nära och kon-

tinuerlig dialog med de olika genomförarorganisationerna inom strategin. Detta både för 

att få del av deras syn på hur genomförandet går samt för att återföra iakttagelser från ut-

värderingsarbetet. Merparten av det löpande processtödet kommer att handhas av följe-

forskarna, och sker genom kontakter i form av möten, telefonsamtal och mailkontakt.  

4.5.7 Lärseminarier med genomförare 

Tillväxtanalys bedömer att för att säkerställa att utvärderingens iakttagelser återförs till 

genomförandeorganisationerna, bör lärseminarier genomföras regelbundet. Dylika semi-

narier kan ske tillsammans med enskilda genomförare, såväl som grupper av genomförare 

om det finns ett gemensamt lärande att lyfta. 
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4.5.8 Förberedelser för kvantitativ effektutvärdering 

För att möjliggöra ambitiösa analyser av insatsernas och strategins effekter kommer 

Tillväxtanalys att aktivt undersöka vilka krav som tänkbara analysmetoder ställer på 

material som ska samlas in under tiden för genomförandet. Det kan exempelvis handla om 

olika före-och-efter-värden som inte fångas in av register.  

I dagsläget ser Tillväxtanalys att det är av intresse att titta närmare på metoder såsom 

matchning (exempelvis Propensity score matching, Coarsened exact matching), difference-

in-difference och strukturell ekvationsmodellering, och undersöka användbarheten hos 

dessa metoder för att värdera effekter av olika delar av strategin, samt vilka krav meto-

derna ställer på insamling av data från respektive insats.  

Under 2013 kan det också bli aktuellt att genomföra någon kvantitativ analys av övergri-

pande karaktär, under förutsättning att tillräckligt dataunderlag har kunnat samlas in från 

något eller några av uppdragen. Exempelvis skulle det kunna handla om en deskriptiv 

analys av de företag som deltar i en viss satsning. 

4.5.9 Återrapportering till IDA-gruppen och Näringsdepartementet 

En viktig del av utvärderingsarbetet handlar om att löpande återföra iakttagelser och lär-

domar till den interdepartementala arbetsgrupp (IDA-grupp) som håller i 

Regeringskansliets arbete med miljöteknikstrategin. IDA-gruppen består av representanter 

från Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Utrikesdepartementet. 

Återrapporteringen till gruppen sker framför allt löpande under arbetets gång, men också i 

form av presentationer och skriftliga avrapporteringar några gånger årligen.  
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5 Överblick: Främjandeaktörer 
miljöteknikföretagande i Sverige 

Utöver det arbete som görs för att främja miljöteknikföretagande inom ramen för 

miljöteknikstrategin, förekommer en rad ytterligare arbete från offentliga aktörer för att 

direkt eller indirekt bidra till detta ändamål. Som framgår ovan har följande (helt eller del-

vis) offentliga aktörer erhållit specifika uppdrag inom ramen för miljöteknikstrategin: 

Vinnova; Energimyndigheten; Tillväxtverket; Innovationsbron; Exportrådet; Invest 

Sweden; Tillväxtanalys; IMT, Regeringens särskilde samordnare för internationellt miljö-

tekniksamarbete; CENTEC. 

Av dessa arbetar följande med direkt främjande av miljöteknikföretagande utöver det ar-

bete som genomförs inom ramen för strategin: Vinnova; Energimyndigheten; 

Tillväxtverket; Exportrådet. Med direkt främjande avses att aktörerna arbetar aktivt för att 

främja miljöteknikföretag på olika sätt, exempelvis genom finansiering eller rådgivning. 

Flera av aktörerna som fått uppdrag inom ramen för strategin arbetar också utöver de di-

rekta uppdragen indirekt med att främja miljöteknikföretagande: Tillväxtverket; 

Innovationsbron, Exportrådet; Invest Sweden; Tillväxtanalys. Med indirekt främjande 

avses att aktörerna genom exempelvis utveckling och tillhandahållande av information och 

kunskap underlättar och främjar utvecklingen av miljöteknikföretagande.  

Därutöver bedömer Tillväxtanalys att följande aktörer direkt eller indirekt arbetar med att 

främja miljöteknikföretagande i Sverige: ALMI, EKN, SEK, Havs & vattenmyndigheten, 

KemI, Miljöstyrningsrådet, Naturvårdsverket, SIDA, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten 

och Swedfund. Därtill arbetar ett stort antal regionala projekt med detta, projekt som finan-

sieras av länsstyrelser, regionförbund, regionstyrelser, regionala strukturfondsprogram 

(EU). Vidare finns en rad aktörer som finansierar företag eller forskning på området, 

såsom offentliga investeringsfonder, Formas och Mistra.   

Tabell 3. Centrala offentliga aktörer som arbetar direkt/indirekt med främjande av miljöteknikföretagande 

  Arbete utöver strategin 

Aktör Uppdrag inom 

strategin 

Direkt främ-

jande 

Indirekt främ-

jande 

Vinnova Ja Ja ? 

Tillväxtverket Ja Ja Ja 

Innovationsbron Ja Ja Ja 

Exportrådet Ja Ja Ja 

Invest: Sweden Ja Nej Ja 

Tillväxtanalys Ja Nej Ja 

IMT Ja Nej Nej 

CENTEC Ja Nej Ja 

ALMI Nej Ja Ja 

Exportkreditnämnden (EKN) Nej Ja Nej 

Svensk Exportkredit (SEK) Nej Ja Nej 

Havs & vattenmyndigheten Nej Nej Ja 

Kemikalieinspektionen (KemI) Nej Nej Ja 

Miljöstyrningsrådet (MSR) Nej Ja Ja 

Naturvårdsverket Nej Ja Ja 

SIDA Nej Ja Ja 

SMHI Nej Nej Ja 

Strålsäkerhetsmyndigheten Nej Nej Ja 
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Swedfund Nej Ja Nej 

Regionala projekt (Länsstyrelser, Region-

förbund, etc.) 

Nej Ja Ja 

(Helt/delvis) offentliga investeringsfonder 

(Ex Industrifonden…) 

Nej Nej Ja 

Formas Nej Nej Ja 

Mistra Nej Ja Nej 

Universitet/högskolor Nej Nej Ja 

Jordbruksverket Nej Nej Ja 

Boverket Nej Nej Ja 

Banverket Nej Nej Ja 

Trafikverket Nej Nej Ja 

Skogsstyrelsen Nej Nej Ja 

Delegationen för hållbara städer Nej Ja Ja 

 

I ovanstående tabell ges en grov överblick över vilka (helt eller delvis) offentliga aktörer 

som bedriver arbete för att främja utvecklingen av miljöteknikföretagande i Sverige, i linje 

med de ambitioner som beskrivs i miljöteknikstrategin.  

5.1 Reflektioner kring stödsystemet 

Denna initiala kartläggning över offentliga aktörer i det svenska systemet som direkt eller 

indirekt arbetar med främjande av miljöteknikföretag visar på att ansvaret för främjandet är 

starkt distribuerat, och kan karaktäriseras som fragmentiserat. Fragmentiseringen bör dock 

förstås mot bakgrund av att miljöteknikområdet är oerhört heterogent, vilket gör att det är 

svårt för enskilda aktörer att tillgodose de vitt skiftande behov som finns hos olika typer av 

miljöteknikföretag.  

Med detta sagt är stödsystemet otvetydigt komplext för mindre företag att navigera, och för 

att systemet ska fungera optimalt krävs att företagen har överblick av det offentliga utbudet 

så att de kan välja att dra nytta av de olika erbjudanden som finns. Tillväxtverkets 

informations-uppdrag är ett försök till att uppnå detta. Ett alternativ till att företagen bör ha 

överblick över det offentliga utbudet är att de olika offentliga aktörerna kan agera kompe-

tenta och osjälviska vägvisare och förmedla företag vidare till den eller de offentliga aktö-

rer som bäst bedöms kunna tillgodose företagens behov.  

Tillväxtanalys bedömer att det här finns en risk inbyggd i systemet, att det kan finnas 

oönskade incitament för de olika offentliga aktörerna att själva försöka tillgodose företags 

behov, även om det finns bättre lämpade offentliga aktörer.  

Tillväxtanalys har som ambition att under det fortsatta utvärderingsarbetet analysera sam-

mansättningen av det offentliga främjandearbetet inom miljöteknikområdet, för att bättre 

sätta in miljöteknikstrategin i sin kontext, och för att bättre kunna se var det kan finnas 

luckor eller problem i systemet som kan behöva översyn.  
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6 Analys av strategins sammansättning 

Som konstaterats tidigare består miljöteknikstrategin av en bred portfölj av olika uppdrag, 

som på olika sätt syftar till att främja utveckling av miljöteknikföretagande i Sverige. För 

att erhålla en överblick över vad uppdragen består i finner Tillväxtanalys att det är av in-

tresse att studera uppdragen utifrån ett antal analytiska dimensioner. 

De dimensioner som här kommer användas är följande 

1. Typ av styrmedel (Morot, Piska, Predikan) 

2. Policyområden 

3. Utbud och efterfrågan  

4. Utvecklingsskede, Fas i innovationskedja 

5. Regeringskansliets indelning 

6.1 Strategin predikar och erbjuder några morötter 

Staten och andra offentliga aktörer har i regel flera typer av styrmedel (policyinstrument) 

till sitt förfogande, som kan användas för att påverka samhällsutvecklingen. Traditionellt 

brukar tre huvudsakliga typer av styrmedel särskiljas i litteraturen: regleringar, ekono-

miska- och informativa styrmedel. Dessa tre typer av styrmedel kallas också piska, morot 

och predikan.
6
 

Med regleringar, administrativa styrmedel avses alla direkta regleringar av individer och 

företags beteenden. Till denna typ hör lagar, tillståndskrav, regler, förbud etc. Den definie-

rande egenskapen hos denna typ av styrmedel är att relationen är auktoritativ, de kontrolle-

rade personerna, grupperna eller företagen, är tvingade att agera på ett visst sätt. 

Ekonomiska styrmedel kännetecknas genom att de omfattar ett givande eller tagande av 

materiella resurser, men mottagarna är inte tvingade att ta del av det som erbjuds. Exempel 

på denna typ av styrmedel är bidrag eller subventioner, som verkar genom skapa ekono-

miska incitament för ett önskat beteende.    

Till de kommunikativa styrmedlen hör, information, rådgivning, förhandlingar etc. Denna 

typ av styrmedel fokuserar ofta på att hindra oönskat eller främja önskat beteende, genom 

att ge kunskap om konsekvenser av agerande. De definieras som försök att påverka 

beteenden genom överföring av kunskap, kommunikation av argument och övertalning. 

Denna form av styrmedel är inte tvingande på något sätt utan utgör frivilliga uppmaningar 

Vidare finns ytterligare närliggande aspekter som är relevanta, såsom resursintensitet, 

fokus (precision och selektivitet vad gäller mottagare) eller politisk risk.  

                                                 
6 Bemelmans-Videc, Rist & Vedung, 2003, Carrots, sticks & sermons : policy instruments and their evaluation. 

Transaction Publishers, New Brunswick, N.J. 
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Tabell 4. Uppdrag kategoriserade utifrån typ av använt instrument  

Typ av instrument 

 

Uppdrag 

Regleringar 
(piska) 

Ekonomiska 
styrmedel 
(morot) 

Information 
(predikan) 

Vinnova, FoU    

Innovationsbron, Inkubatorer    

Energimyndigheten, mötesplats    

IMT    

Exportrådet, Småföretag    

Exportrådet, USA    

Exportrådet, Turkiet    

Exportråd. Brasilien    

Exportrådet, Rio+20    

CENTEC    

Invest Sweden    

TVV, EU-ansökningar    

TVV, Internetbaserad info    

Energimyndigheten, Upphandling    

Vinnova, Upphandling    

TVV, Affärsutveckling export    

Vinnova, Testbäddar    

Källa: Egen analys av Miljöteknikstrategin 

Ovanstående kartläggning av de olika uppdragen inom strategin visar att uppdragen fram-

för allt utgörs av informativa styrmedel, och därtill används också ekonomiska styrmedel. 

Strategin kan således sägas fokusera på predikan, och erbjuder därtill några morötter. 

Detta är i linje med forskning som visat att beslutsfattare brukar välja så icke-auktoritära 

policyinstrument som möjligt, och över tid övergå till mer auktoritära instrument om öns-

kade effekter uteblir.
7
  

6.2 Strategin är inriktad på ett fåtal policyområden 

Offentliga aktörer kan underlätta för företags utveckling på en rad olika sätt: från att ge råd 

till att aktivt bidra med resurser såsom kapital. För att erhålla en överblick av vilka stöd-

former som används inom ramen för miljöteknikstrategin analyseras nedan de olika upp-

dragen utifrån ett ramverk över olika typer av policyområden. 

Ett förhållandevis heltäckande ramverk för att kategorisera olika typer av främjandeinsat-

ser har utvecklats av danska FORA
8
, där insatser kategoriserats utifrån fem centrala 

entreprenöriella drivkrafter: möjligheter, kapital, förmåga, incitament och kultur. 

Kategorierna som används i modellen har valts ut utifrån forskning kring policyramverk 

för näringslivs- och entreprenörskapspolitik. FORA:s modell illustreras nedan, där områ-

den som i någon form adresseras av miljöteknikstrategin markerats. 

                                                 
7 Se t.ex. Stephen H. Linder & B. Guy Peters (1989). Instruments of Government: Perceptions and Contexts. 

Journal of Public Policy, 9, pp 35-58. 
8 FORA är en dansk analysmyndighet kopplad till det danska näringsdepartementet, som lyder under 

Erhvervsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Tillväxtverket 
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Tabell 5. Viktiga insatsområden grupperade utifrån fem entreprenöriella drivkrafter 

Möjligheter  Kapital  Förmåga  Incitament  Kultur 

Avreglering/ 
inträdesbarriärer 

 Lån  Företags-utbild-
ning  
(i skola) 

 Individuell in-
komstskatt 

 Förebilder 

Tillträde till ut-
ländska mark-
nader (handels-
hinder) 

 Affärsänglar  Entreprenörskaps
-utbildning  
(i skola) 

 Företagsskatter  Entreprenörskaps
-utbildning i 
skolor 

Offentlig upp-
handling 

 Private equity  Erfarenhet (ex. 
serie-entrepre-
nörer) 

 Socialförsäkringar   

Nationella 
/globala efter-
frågeför- 
hållanden 

 Venture capital  Entreprenörskaps
-infrastruktur 

 Administrativa 
bördor 

  

Kunskaps-
överföring 

 Aktie-marknader  Samarbeten, 
nätverk 

 Arbetsmarknads-
reglering 

  

Test/demon-
strations-
möjligheter 

 Förmögenhets-
skatt 

   Konkurslag-
stiftning 

  

  Kapital-be-
skattning 

   Kampanjer   

      Riktade insatser   

Källa: Egen analys av Miljöteknikstrategin, utifrån det ramverk som presenteras i FORA (2006) A General 

Policy Framework for Entrepreneurship9 

Ovanstående sammanställning visar att den svenska miljöteknikstrategin hittills har riktat 

in sig på ett fåtal områden som är viktiga för att främja företagsutveckling. Vid en titt på 

anslagsfördelningen till de olika uppdragen framgår också att den monetära fördelningen 

mellan de olika områdena skiljer sig väsentligt.  

Tillträde till utländska marknader underlättas inte genom att insatser i strategin direkt på-

verkar handelshinder, men kan däremot påverkas genom att flera insatser arbetar för att 

underlätta för företag att dra nytta av den globala marknaden (Exportrådet, IMT, CENTEC, 

Tillväxtverket).  

Möjligheter för företagare genom offentlig upphandling kan komma att stimuleras, om än i 

vad som förefaller vara en modest utsträckning, genom det uppdrag Energimyndigheten 

och Vinnova erhållit. På längre sikt kan dock detta uppdrag komma att påverka 

miljöteknikföretagens möjligheter att nå offentlig sektor som kund.  

Test- och demonstrationsmöjligheter kan komma att förbättras bland annat genom 

Vinnovas Testbäddsuppdrag, som har ett tydligt fokus på att bidra till att utveckla infra-

strukturen för test- och demonstrationsmöjligheter för miljöteknikföretag.  

Tillgången till Venture Capital och eventuellt Private Equity kan förväntas ökas genom det 

särskilda uppdraget till Invest Sweden att främja utländska investeringar i svenska miljö-

teknikföretag.  

                                                 
9 

http://www.foranet.dk/media/23058/a%20general%20policy%20framework%20for%20entrepreneurship_2006

0401.pdf 
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Entreprenörskapsinfrastrukturen, det vill säga den struktur som finns för att underlätta för 

individer att starta och utveckla företag, kan förväntas påverkas genom uppdraget till Inno-

vationsbron att utveckla svenska inkubatorer att bättre se till miljöteknikföretagens behov.  

Samarbeten och nätverk kan antas kunna främjas genom flera av insatserna inom strategin, 

framför allt Energimyndighetens uppdrag att utveckla mötesplatser för miljöteknikföretag. 

Även Tillväxtverkets uppdrag att bygga upp hemsidan Swedishcleantech och den tillhö-

rande demo-kartan kan bidra till detta.  

Givet att insatserna är relativt snävt fokuserade på ett fåtal insatsområden är det av yttersta 

vikt att dessa insatser är riktade utifrån en korrekt behovsanalys av var företagens behov 

eller brister föreligger, och/eller att övriga områden adresseras med insatser som ligger 

utanför ramen för miljöteknikstrategin.  

6.3 Strategin främjar utbud 

En rad olika studier har visat att för att stödja miljöteknikföretagande så krävs insatser som 

riktas både till utbuds- och efterfrågesidan. Det handlar alltså inte bara om att arbeta direkt 

mot företagen och underlätta deras utvecklingsarbete, utan också om att arbeta med tänk-

bara köpare och underlätta för dem att bedöma värdet i mer miljömässigt anpassade köp av 

varor eller tjänster.  

En genomgång av de olika uppdragen inom strategin ger vid handen att Vinnovas och 

Energimyndighetens gemensamma uppdrag om Innovationsupphandling är det enda upp-

drag som tydligt ska arbeta med efterfrågefrämjande insatser.  

Tillväxtanalys bedömer att bristen på efterfrågestimulerande insatser i strategin är en viktig 

fråga, särskilt då få efterfrågestödjande insatser återfinns i det svenska systemet om man 

inkluderar även det arbete som inte ingår inom ramen för miljöteknikstrategin. Ensidiga 

satsningar på utbud riskerar härmed att lyckas i mycket mindre utsträckning än vad de 

skulle kunna om de offentliga satsningarna var mer balanserade.
10

  

6.4 Strategin fokuserar på senare utvecklingsskeden 

Företag som befinner sig i olika utvecklingsfaser står ofta inför olika typer av utmaningar 

och möjligheter. Det är stor skillnad mellan företag som redan har en utvecklad produktion 

och försäljning, och med företag som har ett koncept men ingen produktion. Detta innebär 

att det kan vara relevant för olika offentliga insatser att rikta in sig på särskilda 

utvecklingsskeden, så att man kan fokusera sina insatser och säkerställa att man får ut 

mesta möjliga effekt av de satsade resurserna. 

Alla företag utvecklas på olika vis, men det finns ändå en poäng i att försöka kategorisera 

de olika uppdragen utifrån i vilka skeden i företags utveckling de arbetar med.  

En användbar modell över utvecklingsfaser inom miljöteknik har tagits fram av 

organisationen Sustainable Development Technology Canada. Denna modell består av 

stegen (1) grundforskning, (2) applicerad forskning, (3) teknikutveckling och 

demonstration, (4) kommersialisering av produkt och marknadsutveckling samt (5) mark-

                                                 
10 Kletzan-Slamanig et al. (2009), “Assessment of ETAP Roadmaps with Regard to their Eco-innovation 

Potential”, Report commissioned by the OECD Environment Directorate to the Austrian Institute of Economic 

Research (WIFO), Vienna, 

http://ec.europa.eu/environment/etap/files/envmap_projektt2_finalreport_maindocument_final_030910.pdf 
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nadslansering och ökad volym.
11

 Detta är egentligen en cyklisk process, men illustreras här 

linjärt för enkelhetens skull.  

Figur 3. Steg i teknik- och företagsutveckling – förenklad modell 

 

I nedanstående tabell har insatserna inom miljöteknikstrategin kategoriserats utifrån vilka 

av ovanstående faser som insatserna huvudsakligen riktar sig mot.  

Tabell 6. Uppdrag kategoriserade utifrån utvecklingsfas 
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Vinnova, FoU      

Innovationsbron, Inkubatorer      

Energimyndigheten, mötesplats      

IMT      

Exportrådet, Småföretag      

Exportrådet, USA      

Exportrådet, Turkiet      

Exportråd. Brasilien      

Exportrådet, Rio+20      

CENTEC      

Invest Sweden      

TVV, EU-ansökningar      

TVV, Internetbaserad info      

Energimyndigheten, Upphandling      

Vinnova, Upphandling      

TVV, Affärsutveckling export      

Vinnova, Testbäddar      

Källa: Egen analys av Miljöteknikstrategin 

Ovanstående tabell utgör ett första försök till att i grova drag kategorisera de olika uppdra-

gen inom ramen för strategin utifrån vilka utvecklingsfaser de riktar sig mot. 

Av kategoriseringen utifrån utvecklingsfaser framgår att sett till antal uppdrag återfinns 

flertalet i den senaste utvecklingsfasen – marknadslansering och ökad volym – där företag 

med färdiga produkter eller tjänster återfinns. Även sett till budgetfördelningen återfinns 

ett stort fokus på de senare skedena. För att insatserna ska lyckas krävs således att det i 

svenskt näringsliv återfinns tillräckligt många miljöteknikföretag i dessa 

utvecklingsskeden, för att insatserna ska ha rätt material att arbeta med.  

                                                 
11 Sustainable Development Technology Canada (2012) http://www.sdtc.ca/index.php?page=the-funding-

gap&hl=en_CA 

Grundforskning Applicerad forskning

Teknikutveckling och 
demonstration (från 
pilot till full skala)

Kommersialisering 
och 

marknadsutveckling

Marknadslansering 
och ökad volym
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6.5 Strategin fokuserar på växande företag och export 

I och med de regeringsuppdrag som beslutats under 2012 har Regeringskansliet nu delat in 

de 18 uppdragen i fem kategorier, utifrån vilken funktion uppdragen bedöms fylla. I vissa 

fall har uppdrag delats upp i delkomponenter och placerats i olika kategorier.  

En analys av hur budgetanslagen fördelats mellan olika uppdrag inom de olika 

kategorierna, visar att merparten av miljöteknikstrategins anslag går till ”Vägen till ut-

ländska marknader” och ”Innovationer och växande företag”. Här återfinns merparten av 

Exportrådets uppdrag såväl som Vinnovas budgetmässigt tunga uppdrag.  

Figur 4. Fem delar av miljöteknikstrategin – storlek utifrån budgettilldelning 

 
Not: Egen bearbetning av uppgifter från regeringsbeslut. Arean för cirklarna motsvarar relativ storlek på budgetanslag 

 

Desto mindre delar av anslagen inom strategin har gått till ”Ett innovativt offentligt 

Sverige”, ”Ett attraktivt Sverige i världen” samt ”Underlag för policyutveckling”.  

Det förefaller således som att de två områdena ”Innovationer och växande företag” samt 

”Vägen till utländska markander” har varit de mest prioriterade områdena av regerings-

kansliet. Tillväxtanalys uppskattar att dessa områden erhållit omkring 85 procent av strate-

gins hittills beslutade budgetanslag.  

Tillväxtanalys vill dock betona att storleken på budgetanslagen till de olika insatserna bara 

säger en del om deras betydelse. En mindre insats riktad kan ha lika stor påverkan på de 

övergripande målsättningarna som större – beroende på aspekter såsom 

multiplikatoreffekter och kostnadsläget för olika typer av insatser. 

6.6 Övriga relevanta dimensioner 

Utöver de aspekter som studerats ovan finns en rad ytterligare som är viktiga att titta när-

mare på. Sådana aspekter är exempelvis målgrupp – vilken är målgruppen för insatsen, och 

tid – förväntas insatserna skapa resultat på kort eller lång sikt. 

I det fortsatta arbetet med att analysera svensk policy för att främja miljöteknikföretagande 

bör dessa aspekter inbegripas. I det fortsatta arbetet är det också viktigt att relatera insat-

serna som sker inom ramen för strategin med de som sker utanför. 
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6.7 Reflektioner 

Denna analys av uppdragen inom ramen för Miljöteknikstrategin är ett första steg på väg 

till en mer omfattande kartläggning av svensk policy för att främja miljöteknikföretagande. 

I det fortsatta arbetet kommer analysen att utökas och väsentligt förbättras.  

Utifrån denna inledande översikt kan ändå några observationer göras. 

• Miljöteknikstrategin har en tyngdpunkt i informativa, kunskapsfrämjande instrument, 

men använder till viss del policymässiga morötter (ekonomiska incitament). Strategin 

innehåller inga reglerande eller regelmässiga styrmedel. 

• De policyområden som adresseras i strategin utgör endast en liten del av de områden 

som bedöms vara viktiga för utveckling av företagande. De områden som adresseras 

handlar främst om främjat tillträde till utländska marknader, förbättrade testmöjligheter 

och främjande av samarbeten/nätverk. Uppdragen adresserar i mycket liten eller ingen 

utsträckning finansiering, incitament eller kultur. 

• Insatserna är nästan uteslutande utbudsfrämjande, vilket förutsätter att det finns en 

fungerande efterfrågan inhemskt eller i utlandet för att insatserna ska ha förutsättningar 

att lyckas. Ett uppdrag går dock till att främja innovationsupphandling. 

• Uppdragen riktar sig framför allt till företag som har kommit relativt långt i 

uppstartsprocessen eller innovationsprocessen. Omvänt återfinns exempelvis inga tyd-

liga insatser för att främja entreprenörer inom strategin. En förutsättning för att insat-

serna ska lyckas är därmed att det finns tillräckligt många företag som kommit så pass 

långt att de är mogna att ta del av dessa insatser.  

• Merparten av strategins resurser har allokerats till insatsområdena ”Vägar till utländska 

marknader” samt ”Innovationer och växande företag”. Relativt sett små resurser har 

avsatts till ”Ett attraktivt Sverige i världen” och ”Ett innovativt offentligt Sverige”.  

Då denna rapport inte omfattar någon analys av hur behoven av insatser ser ut går det inte 

att dra slutsatser kring om strategins prioriteringar är rätt eller fel.  



UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

42 

7 Det fortsatta arbetet 

Arbetet under 2013 kommer att vara centralt för hela utvärderingsarbetet, eftersom det är 

då följeforskningen går igång i full skala, data börjar samlas in och genomförandeprocess 

såväl som förutsättningar för resultat, effekter och måluppfyllelse kan skönjas.  

Under 2013 bedöms följande uppgifter komma att vara viktiga delar av 

utvärderingsarbetet: 

• Följeforskningen: Med uppföljnings- och utvärderingsplaner på plats inleds 2013 följe-

forskningen med analys av insatserna vilket följs av datainsamling och bedömning av 

genomförandeprocesser och resultatmässiga framsteg. 

• Processtöd: Löpande under 2013 kommer Tillväxtanalys och följeforskarna att stödja 

genomförarorganisationerna i olika avseenden, vad gäller organisation/genomförande 

såväl som implementering. 

• Litteraturstudie - risker och lärdomar: Tillväxtanalys har för avsikt att under 2013 

undersöka huruvida det skulle vara av värde att göra en litteraturstudie som tittar på ti-

digare lärdomar från insatser som liknar de i miljöteknikstrategin. En sådan studie 

skulle kunna föda in lärdomar till genomförarna, vad gäller risker och möjligheter, som 

kan användas för att optimera det fortsatta genomförandet.  

• Förberedelser för kvantitativa analyser: Under 2013 kommer Tillväxtanalys att se 

över databehov och möjligheter till kvantitativa analyser. En viktig del i detta är att 

studera olika metoder som skulle kunna användas för att analysera de olika insatserna, 

och vilka krav dessa metoder ställer på dataunderlaget som samlas in från respektive 

aktör. 

• Initiala kvantitativa analyser: Under 2013 kan det bli aktuellt att genomföra någon 

kvantitativ analys av övergripande karaktär, under förutsättning att tillräckligt dataun-

derlag har kunnat samlas in från något eller några av uppdragen. Exempelvis skulle det 

kunna handla om en deskriptiv analys av de företag som deltar i en viss satsning.  

• Vidare policyanalys: I samarbete med det övriga arbetet som bedrivs inom 

Tillväxtanalys kring grön tillväxt kommer analysen av svensk politik för främjande av 

miljöteknikföretagande (som påbörjats i denna rapport) att fortsätta och utökas under 

2013. Det är av intresse att vidare studera hur det svenska policylandskapet ser ut, samt 

att relatera det till de hinder och möjligheter som miljöteknikföretagen står inför.  

• Referensgrupp: Under 2013 kommer utvärderingens kontakter med de olika 

genomförandeorganisationerna och uppdragen delvis att formaliseras genom att en re-

ferensgrupp etableras.  

• Utbyte av utvärderingskunskap: Tillväxtanalys har för avsikt att under 2013 fortsätta 

det arbete som inletts med att knyta kontakter med experter på utvärdering av miljö-

teknikfrämjande insatser, med syfte att utveckla och förbättra det egna utvärderingsar-

betet. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analy-
ser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. Huvudkon-
toret ligger i Östersund och vi har verksamhet i Stockholm, Brasilia, New 
Delhi, Peking, Tokyo och Washington D.C. 

Tillväxtanalys ansvarar för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
och därigenom medverkar vi till: 

•	 stärkt	svensk	konkurrenskraft	och	skapande	av	förutsättningar	för	fler	jobb	
	 i	fler	och	växande	företag

•	 utvecklingskraft	i	alla	delar	av	landet	med	stärkt	lokal	och	regional	
	 konkurrenskraft,	hållbar	tillväxt	och	hållbar	regional	utveckling

Utgångspunkten är att forma en politik där tillväxt och hållbar utveckling 
går hand i hand. Huvuduppdraget preciseras i instruktionen och i regle-
ringsbrevet. Där framgår bland annat att myndigheten ska:

•	 arbeta	med	omvärldsbevakning	och	policyspaning	och	sprida	kunskap	om	
	 trender	och	tillväxtpolitik	

•	 genomföra	analyser	och	utvärderingar	som	bidrar	till	att	riva	tillväxthinder

•	 göra	systemutvärderingar	som	underlättar	prioritering	och	effektivisering	av	
	 tillväxtpolitikens	inriktning	och	utformning	

•	 svara	för	produktion,	utveckling	och	spridning	av	officiell	statistik,	fakta	från
	 databaser	och	tillgänglighetsanalyser

Om Working paper/PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodre-
sonemang,	delrapporter	och	underlagsrapporter.	

Övriga serier:
Rapportserien	–	Tillväxtanalys	huvudsakliga	kanal	för	publikationer.	
Statistikserien	–	löpande	statistikproduktion.
Svar	Direkt	–	uppdrag	som	ska	redovisas	med	kort	varsel.	

Tillväxtanalys	Studentplan	3,	831	40	Östersund
Telefon:	010	447	44	00	|	info@tillvaxtanalys.se	|	www.tillvaxtanalys.se
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