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Förord  

Strategin för utveckling och export av miljöteknik (miljöteknikstrategin) antogs av 

regeringen 2011 för perioden fram till och med 2014. Strategins syfte är att förbättra förut-

sättningarna för framväxt och export av innovativ svensk miljöteknik. Regeringen har 

avsatt 400 miljoner kronor för insatser inom miljöteknikstrategin.  

Regeringen gav i början av 2012 Tillväxtanalys i uppdrag att löpande utvärdera miljö-

teknikstrategin och de insatser som den omfattar. Syftet har varit att ge stöd i genom-

förandet av strategin samt bidra med kunskapsunderlag inför framtida satsningar. Inom 

ramen för uppdraget har vi publicerat fem tidigare rapporter. 

Eftersom Tillväxtanalys uppföljning skett parallellt med genomförandet av strategin har 

vår fokus i tidigare rapporter främst varit regeringsuppdragens utformning, samt förut-

sättningar hos de genomförande aktörerna. De flesta uppdragen är nu avslutade vilket 

innebär att vi nu kunnat göra en resultatuppföljning med fokus på potentialen att bidra till 

måluppfyllelse, additionalitet och långsiktigt tillvaratagande för de olika uppdragen inom 

strategin.  

Detta pm är en bilaga till slutrapporten inom utvärderingsuppdraget. Det innehåller 

underlag för bedömningarna i huvudrapporten ”Utvärdering av regeringens miljöteknik-

strategi: Syntesrapport och resultatuppföljning” (Tillväxtanalys, Rapport 2015:02). 

Rapporten och bilagan bör läsas tillsammans. 

Detta pm har författats av Carly Smith Jönsson (projektledare) och Anna Almqvist, 

Tillväxtanalys. Tove Jarl och Irene Ek, Tillväxtanalys, har gjort värdefulla bidrag till 

arbetet. Delar av pm:et baseras på arbete beställt från Olof Linde och Markus Burman, 

Sweco. 

Tillväxtanalys vill tacka alla de representanter för organisationer, med uppdrag i strategin, 

som delat med sig av material, ställt upp på intervjuer och kommit med värdefulla 

synpunkter på och inspel till vårt arbete. Vi vill även tacka alla de företagsrepresentanter 

och andra personer som delat med sig av sina erfarenheter och insikter i intervjuer och 

enkäter.  

  

Östersund, mars 2015 

 

 

Björn Falkenhall 

Tf. avdelningschef, Entreprenörskap och näringsliv 

Tillväxtanalys 
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1 Resultatuppföljning 

I denna slutrapport presenterar Tillväxtanalys resultaten av utvärderingen av miljöteknik-

strategin utifrån vad som faktiskt har gjorts, till skillnad från tidigare rapporter där vi har 

studerat uppdragen utifrån beskrivningarna i regeringsuppdragen och hur myndigheterna 

har organiserat genomförandet.
1
 Det är dock ännu för tidigt att försöka mäta effekterna av 

uppdragen. 

1.1 Bedömningsgrunder 

Utvärderingen omfattar fyra huvudsakliga områden som bedöms vara viktiga för att upp-

dragen – och strategin – ska ha avsedd effekt: potentialen att bidra till måluppfyllelse, 

additionaliteten av uppdraget för den genomförande myndigheten eller aktören, additio-

naliteten för målgruppen, det vill säga för miljöteknikföretagen, samt förutsättningar för 

långsiktigt tillvaratagande. Se Tabell 1. 

Tabell 1 Bedömningsområden och övergripande beskrivning 

Område Bedömningskriterier 

Potentialen att 
bidra till 
måluppfyllelse 

 Insatserna har nått den målgruppen som regeringen har avsett. 

 Insatserna ligger i stort sett i linje med uppdragsbeskrivningen. 

 Det finns ingen större anmärkning vad gäller uppdragets programlogik. 

 Vissa tidiga resultat kan styrkas. 

Additionaliteten 
av uppdraget 

 Den genomförande myndigheten eller aktören skulle troligen inte ha 
genomfört insatser med likartad inriktning utan uppdraget.  

 Uppdraget har inneburit ökad volym av insatser på området. 

Additionaliteten 
för målgruppen 

 Slutmålgruppen/mottagarna hade troligen inte uppnått likvärdiga resultat 
utan stödet. 

 Målgruppen/mottagarna har inte nåtts med andra snarlika stöd. 

Långsiktigt 
tillvaratagande 

 Den genomförande myndigheten/aktören har en plan, eller tydliga 
förutsättningar, för att i framtiden kunna ta tillvara lärdomar som genererats 
i uppdraget. 

För att ge en överblick över hur väl uppdragen uppfyller dessa kriterier har bedömningen 

av respektive uppdrag sammanfattats utifrån om det finns någon väsentlig anmärkning på 

området eller om större anmärkning saknas.
2
 Följande omdömen har använts. 

 
Ingen större anmärkning: Uppdraget bedöms i huvudsak uppfylla kriterierna för 

området i fråga. 

 

Anmärkning: Det finns anmärkningar på uppdragets möjligheter att till fullo uppfylla 

kriterierna för området ifråga. Detta kan ha negativ påverkan på möjligheter att 

uppnå regeringens målsättningar. 

                                                 
1 Vi har valt att fokusera på uppdrag som har som mål att främja miljöteknikföretag. Uppdrag som myndigheter 

har fått om att ta fram kunskapsunderlag till Regeringskansliet, som statistik över miljötekniksektorn eller 

kartläggning av stödsystemet, berörs inte här. Området Ett attraktivt Sverige i världen, som inte har enskilda 

miljöteknikföretag som målgrupp utvärderas inte heller här. 
2 Alla kriterier är inte relevanta för alla uppdrag. Vidare har det i vissa fall inte varit möjligt att bedöma vissa 

av kriterierna för alla uppdrag utifrån de underlag Tillväxtanalys haft tillgång till. 



!
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1.2 Övergripande bedömningar 

Tabell 2 ger en översikt över uppdragens genomförande i relation till bedömnings-

områdena; i efterföljande avsnitt ges en översikt över uppdragen och motivering till 

bedömningarna. Analysen redovisas samlat för följande målområden från strategin: Under-

lag för policyutveckling (kapitel 2), Innovationer och växande företag (kapitel 3), Ett 

innovativt offentligt Sverige (kapitel 4), Vägen till nya marknader (kapitel 5). 

Som framgår av Tabell 2 har nästan alla uppdrag inom miljöteknikstrategin någon form av 

anmärkning på ett eller flera av bedömningsområdena. Totalt har drygt en tredjedel av 

bedömningarna lett till någon form av anmärkning. Anmärkningarna är dock av olika 

allvarlig karaktär och risken för att de ska påverka insatsens möjligheter att uppnå 

regeringens målsättningar varierar. 
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Tabell 2 Bedömningstabell över uppdragen i strategin 

  

 
Förutsättningar  

för måluppfyllelse 
    

Additionalitet - 
uppdragsnivå 

  
Additionalitet - 
målgruppsnivå 

  
Långsiktigt 
tillvaratagande  

 
 

 

Insatserna 
har nått 
den 
målgrupp 
som 
regeringen 
har avsett 

Insatserna 
ligger i stort 
sett i linje 
med 
uppdrags-
beskrivning 

Ingen större 
anmärkning 
vad gäller 
uppdragets 
program-
logik 

Vissa 
tidiga 
resultat 
kan 
styrkas 

 

Genom-
förande 
aktör skulle 
troligen inte 
genomfört 
insatser med 
liknande 
inriktning 
utan 
uppdraget 

Uppdraget 
har 
inneburit 
ökad volym 
av insatser 
på 
området. 

 

Slut-
målgruppen 
hade troligen 
inte uppnått 
likvärdiga 
resultat utan 
stödet 

Målgruppen 
har inte nåtts 
med andra 
snarlika stöd 

 

Genomförande 
aktör har en 
plan för/tydliga 
förutsättningar 
för att tillvarata 
lärdomar som 
genereras 

Swedish 
Cleantech  

 

!   
 

  
 

! !
 



EU-
ansökningar  

 

  !  
 

  - - - 
 



Innovations-
plattformar 

 

! ! ! !
 

!  
 

! ! 
 



Testbäddar 
 

   
 

  
 

! ! 
 



Investerings-
främjande  

 

  ! ! 
 

!  - - - 
 



Inkubatorer  
 

 ! ! - 
 

  
 

! ! 
 

! 
Mötesplatser 

 

  ! - 
 

! 
 

- ! 
 



Innovations-
upphandling/  
Innovations-

tävlingar 
 

 ! ! ! 
 

! 
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Notering: Ett streck innebär att det antingen inte var relevant eller att vi inte kunnat bedöma uppdraget utifrån kriteriet. 

 

 

Förutsättningar  

för måluppfyllelse 
    

Additionalitet - 
uppdragsnivå 

  
Additionalitet - 
målgruppsnivå 

  
Långsiktigt 
tillvaratagande  

 

 

 

Insatserna 
har nått 
den 
målgrupp 
som 
regeringen 
har avsett 

Insatserna 
ligger i stort 
sett i linje 
med 
uppdrags-
beskrivning 

Ingen större 
anmärkning 
vad gäller 
uppdragets 
program-
logik 

Vissa 
tidiga 
resultat 
kan 
styrkas 

 

Genom-
förande 
aktör skulle 
troligen inte 
genomfört 
insatser med 
liknande 
inriktning 
utan 
uppdraget 

Uppdraget 
har 
inneburit 
ökad volym 
av insatser 
på 
området. 

 

Slut-
målgruppen 
hade troligen 
inte uppnått 
likvärdiga 
resultat utan 
stödet 

Målgruppen 
har inte nåtts 
med andra 
snarlika stöd 

 

Genomförande 
aktör har en 
plan för/tydliga 
förutsättningar 
för att tillvarata 
lärdomar som 
genereras 

Bygg-
innovationen 

Export  
     !   ! !  



Internationell 
samverkan  

     !   ! -  


Miljödriven 
export   

     ! !  ! !  


Småföretags-
program  

     !   ! !  


IMT 
   ! !  

  - - -  ! 

CENTEC 
 

   -  !   - !  ! 
Export-

satsning   
  ! -  

  - - -  
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2 Underlag för policyutveckling 

2.1 Informationswebbplats (Tillväxtverket) – Swedish 
Cleantech 

Swedish Cleantech är en webbplats med information till svenska miljöteknikföretag om aktiviteter 

och finansieringsmöjligheter, samt med engelskspråkig information om svenska miljöteknikföretag till 

potentiella kunder. Tillväxtverket har också inom uppdraget utvecklat en ny rådgivnings- och 

finansieringsguide samt uppdaterat och publicerat information om 617 svenska miljöteknikföretag, 

ett 90-tal event, 20 goda exempel på affärer av miljöteknikföretag, 41 publikationer och omkring 30 

aktuella insatser från samarbetsparters och övriga intressenter. Uppdraget hade en budget på 3,5 

miljoner kronor och avslutades i december 2014.  

Måluppfyllelse 

Målet för Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av 

svensk miljöteknik (Regeringen, 2012a). Efter Swentecs nedläggning 2010 fick Tillväxt-

verket ansvaret för att förvalta den miljöteknikdatabas som Swentec hade upprättat och 

som redan då fanns på Swedish Cleantech. Tillväxtverket fick år 2012, genom det aktuella 

uppdraget inom miljöteknikstrategin, också ansvar för att vidareutveckla webbportalen i 

samarbete med ett antal andra myndigheter och aktörer.3 Webbportalen nylanserades våren 

2014 och har två tydligt skilda funktioner: att förse svenska miljöteknikföretag med samlad 

information om offentliga insatser, samt att tillgängliggöra information om svenska miljö-

teknikföretag för potentiella samarbetspartners och utländska kunder. 

För att belysa vilket värde och genomslag nylanseringen av Swedish Cleantech har fått 

hittills har Tillväxtanalys valt att belysa dels kvantitativa indikatorer i form av besöks-

frekvensen på portalen och antalet företag som finns tillgängliga via portalens register, dels 

kvalitativa indikatorer gällande hur företag och samarbetspartners uppfattar den nya 

portalen.  

Tillväxtverkets mål var att antalet besök på den nya portalen skulle öka till minst 1 200 per 

månad, samtidigt som den geografiska spridningen också skulle öka. Hösten 2013 hade 

den tidigare webbportalen omkring 800 besök per månad, varav 20 procent var inter-

nationella besökare. Tillväxtverkets mätningar visar att antalet besökare nästan har tre-

dubblats sedan nylanseringen i april, från omkring 800 till omkring 2 200 besökare i 

genomsnitt. Under november 2014 hade portalen 3 700 besökare, varav omkring en tredje-

del var internationella besökare. Det ska noteras att sifforna inte visar unika besökare och 

det går inte heller att se om besökaren är ett företag eller myndighet etc. Sammantaget 

visar resultaten dock att Swedish Cleantech har fått en ökad besöksfrekvens och använd-

ningen ökat över tid.  

                                                 
3 Bakom Swedish Cleantech står i dag en rad samarbetspartners som förser webbplatsen med aktuell 

information. Förutom Tillväxtverket gäller det Vinnova, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Havs- och 

vattenmyndigheten, Business Sweden, Almi, Swedfund, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden 

(EKN), Nefco, Sida, Regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete (IMT) och de regionala 

miljöteknikaktörerna som ingår i Föreningen svensk miljöteknik, ASSET. Utöver dessa organisationer finns det 

ett tjugotal bransch- och intresseorganisationer som Swedish Cleantech samarbetar med. 
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Tillväxtverket har arbetat med att uppdatera Swentecs miljöteknikföretagsregister som vid 

nylanseringen i april bestod av 570 företag, och vid slutet av 2014 hade det ökat till 617 

företag. Tillväxtverket (2015) konstaterar i sin slutrapport från regeringsuppdraget att det 

är ett resurskrävande arbete att upprätthålla en aktuell företagslista, vilket är ett grundkrav 

om företag ska se nyttan av att finnas med på portalen och för att den ska ha värde för 

övriga intressenter. Det faktum att det idag dessutom finns företagsregister hos fler 

myndigheter och aktörer ökar risken för ineffektivitet och dubbelarbete. Detta är några skäl 

till att registerarbetet bör ses över och kanske samordnas bättre framöver, enligt 

Tillväxtverket.  

Additionalitet för målgruppen (miljöteknikföretag) 

En indikation på webbportalens eventuella additionalitet på målgruppsnivå (det vill säga 

för miljöteknikföretag) är om företagen har upplevt något mervärde i att finnas med på 

den. Under hösten 2014 gjorde Tillväxtverket en e-postenkät till samtliga 614 registrerade 

företag på portalen. Svarsfrekvensen blev endast drygt 20 procent, och av dem som 

svarade angav dessutom över en tredjedel att de inte hade tillräcklig kunskap för att kunna 

svara på frågorna. Detta kan vara en indikation på att portalen ännu inte fått så stort 

genomslag hos de miljöteknikföretag som är officiellt registrerade på webbportalen. Bland 

svaren var det knappt tio procent som dittills ansåg att de haft nytta av portalen, och 

omkring en tredjedel som bedömde att innehållet var relevant och höll bra kvalitet. 

Tillväxtverket menar att företagen ännu inte har upptäckt eller använt webbportalen i 

tillräckligt hög utsträckning, och att det därför krävs större informationsinsatser för att nå 

ut till dem framöver.  

Tillväxtanalys frågade ett annat urval av miljöteknikföretag – företag som har sökt projekt-

medel från Tillväxtverkets stödprogram riktat mot miljöteknikföretag, Miljödriven tillväxt 

– om de har haft erfarenhet av Swedish Cleantech. Närmare 80 procent uppgav att de inte 

fanns med på webbportalen. Användarfrekvensen var också låg och över en tredjedel 

kände inte till sidan (Figur 1).  

 

Figur 1 Har ni använt webbsidan, Swedish Cleantech? Tillfrågade: företag som har sökt medel från 
stödprogrammet, Miljödriven tillväxt 

Källa: enkätundersökning genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

21% 

8% 

32% 

34% 

5% 

Ja, vårt företag finns med
på webbsidan

Ja, vi har använt den

Nej, men vi känner till den

Nej, vi känner inte till den

Vet ej
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Tillväxtverket noterar att det finns flera etablerade webbplatser som riktas mot internatio-

nella köpare av miljöteknik och endast finns på engelska, samt webbplatser hos övriga 

organisationer med uppdrag inom miljöteknikstrategin som i första hand inte är riktade till 

miljöteknikföretagen. Med dessa motiv i åtanke bör därför Swedish Cleantech, enligt 

Tillväxtverket själva, framförallt fokusera på de svenska miljöteknikföretagen och erbjuda 

dem tillgång till kunskap, finansiering och nätverk inom miljötekniksektorn (Tillväxt-

verket, 2015). 

Additionalitet av uppdraget (samverkande myndigheter) 

Vid sidan av företagsenkäten genomförde Tillväxtanalys under hösten 2014 också en 

undersökning riktad till de samarbetspartners som medverkade i framtagandet av Swedish 

Cleantech. Enkäten gick ut till 61 nyckelpersoner från drygt 30 olika organisationer. 

Hälften besvarade enkäten och bland de svarande ansåg 50 procent att Swedish Cleantech 

(i mycket hög eller ganska hög grad) är en bra kanal för att visa upp sin organisations 

aktiviteter som är riktade till svenska miljöteknikföretag. De som ser störst nytta med 

webbportalen är partners inom området finansiering och rådgivning samt myndigheter och 

medlemmar i Miljöteknikexportfinansieringsgruppen
4
. De så kallade miljöteknikklustren är 

den grupp som såg minst värde av Swedish Cleantech som en kanal för att visa upp sina 

aktiviteter för svenska miljöteknikföretag. Vidare ansåg drygt 40 procent av respondent-

erna att de själva har ett minst lika bra alternativ som Swedish Cleantech för att nå ut till 

svenska miljöteknikföretag med sin organisations aktiviteter. Lika stor andel anger att de 

också har andra alternativ som dock inte är lika bra som Swedish Cleantech. 

Det som miljöteknikstrategin framför allt adderat är dels resurser för att Tillväxtverket 

skulle kunna vidareutveckla webbportalen, dels att den gav en tydlig styrsignal till övriga 

myndigheter och aktörer om att medverka och bidra operativt till portalen. Tillväxtverket 

hade, som nämnts tidigare, redan ansvaret för att förvalta Swentecs tidigare webbplats och 

databas, men genom regeringsuppdraget gavs förutsättningar för att vidareutveckla webb-

platsen till en nationell portal för miljöteknikområdet. Det hade med all sannolikhet inte 

skett utan det särskilda uppdraget. 

Långsiktigt tillvaratagande 

För att webbportalen inte ska upphöra efter regeringsuppdragets slut har Tillväxtverket 

beslutat att avsätta egna medel, och vill på så sätt säkra en fortsatt basnivå för Swedish 

Cleantech. Med dessa medel ska portalen vara aktuell och uppdaterad samt erbjuda en viss 

nivå av marknadsföring till svenska miljöteknikföretag. Det noteras dock att de egna 

resurserna inte kommer att räcka till för att vidareutveckla portalen eller för att göra större 

informationsinsatser riktade till företagen eller till kunder. 

Bedömning 

Webbportalen bedöms väl motsvara det som efterfrågades i regeringsuppdraget. Tillväxt-

analys anser att det finns ett mervärde i att samla information till företagen eftersom många 

olika aktörer erbjuder stödinsatser till samma målgrupp, vilket kan göra det svårt att skapa 

överblick över stödsystemet. Det finns en påtaglig risk för suboptimeringar i stödsystemet 

om det saknas en helhetsbild över vilka insatser som erbjuds. Om Swedish Cleantech ska 

                                                 
4 Havs- och vattenmyndigheten, Teknikföretagen, Nefco, Vinnova, EKN, Tillväxtverket, Business Sweden, 

Regeringskansliet, SEK, Swedfund, Sida, Naturvårdsverket, Almi, Energimyndigheten. 



UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

14 

kunna fungera som en samlingsportal för andras initiativ, är man beroende av att alla 

aktörer löpande förser den med uppdaterad information. Tillväxtanalys har funnit att 

många miljöteknikföretag varken känner till eller använder webbportalen; det kan ses som 

en svaghet eftersom ambitionen med den är att underlätta för miljöteknikföretag.  

Flera av de etablerade webbplatser som finns riktas, enligt Tillväxtverket, mot internatio-

nella köpare av miljöteknik och inte i första hand till miljöteknikföretagen. Med detta i 

åtanke bör därför Swedish Cleantech framför allt fokusera på de svenska miljöteknik-

företagen och på att erbjuda dem god tillgång till kunskap, finansiering och nätverk inom 

miljötekniksektorn. En utmaning är dock att hålla företagsregistret på webbportalen 

uppdaterat. Det bedöms finnas potential för långsiktigt tillvaratagande eftersom Tillväxt-

verket har allokerat medel till fortsatt arbete med webbportalen efter uppdragets slut. 

2.2 Enklare väg till EU-ansökningar (Tillväxtverket) 

Tillväxtverket har inom ramen för uppdraget bedrivit informations- och utbildningsinsatser för att öka 

små och medelstora miljöteknikföretags deltagande i EU-program. Arbete har inriktats på ett antal 

EU-program, bland annat Intelligent Energy Europe, Sjunde ramprogrammet/nuvarande Horisont 

2020, Life+, Eco-Innovation och Eurostars. 7 miljoner kronor allokerades till detta arbete. 

Tillväxtverket har satt interna mål för uppdraget avseende kvantiteten och kvaliteten av svenska 

ansökningar till de berörda EU-programmen. 

Måluppfyllelse 

Regeringen gav Tillväxtverket i uppdrag ”att genomföra en särskild satsning för att stärka 

pågående arbete som syftar till att öka det svenska deltagandet i EU-program” inriktat på 

små och medelstora miljöteknikföretag (Regeringen, 2011a). I regeringsbeslutet konsta-

teras att det svenska deltagandet i EU-program på miljöteknikområdet behöver öka, samt 

att det finns ”en potential” och ”en efterfrågan” på detta – något som inte styrks med 

referens eller argument. Under rubriken ”Skälen för regeringens beslut” hänvisar man till 

att Sveriges miljöteknikråd, Swentec i sin ”Handlingsplan för svensk miljöteknik” (2009) 

konstaterat ett behov av att fler svenska företag deltar i EU:s olika finansieringsprogram, 

dock utan underbyggda argument.
5
 

Tillväxtverkets genomförande av uppdraget bedöms i stort stämma överens med det som 

efterfrågades i regeringsuppdraget. En tidigare resultatrapport från uppdragets följe-

forskare
6
 visade dock att det skulle bli svårt att nå Tillväxtverkets interna kvantitativa mål 

om 122 ansökningar till de aktuella programmen. Ett uttag som gjorts i Tillväxtverkets 

uppföljningssystem efter uppdragets slut visar att totalt 67 ansökningar (som inkluderar 

101 företag) registrerats. Företag har, enligt Tillväxtverket, ofta varit intresserade av 

möjligheterna i EU-programmen men sedan inte alltid velat lägga den tid som krävs på 

administrationen. Ett tydligt hinder i arbetet har varit att regeringsuppdraget, enligt 

Tillväxtverket, delvis hamnat mellan programperioder i de aktuella EU-programmen. 

En styrka i uppdraget har varit att man arbetat med en tydlig och kvantifierad målstruktur. 

Tillväxtverket har också arbetat på ett relativt ambitiöst sätt med uppföljning och 

                                                 
5 Swentecrapporten analyserar i huvudsak utformningen av EU-program och inte exempelvis företagens behov 

eller den faktiska potentialen.  
6
 Persson, Henriksson, Eriksson, Light, (2013) ”Svenska miljöteknikföretag i EU-program.” 
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utvärdering genom ett webbaserat system för rapportering som tagits fram med syftet att 

möjliggöra användbar uppföljning samt genom att man upphandlat egna följeforskare i 

satsningen.  

Tillväxtverket menar att man, genom utbildnings- och stödinsatser för sökanden, har 

bidragit till att uppnå det andra interna målet, att öka kvaliteten på svenska ansökningar 

(Backfolk, 2014-12-12). Detta är dock ett svårare mål att utvärdera än målet om fler 

ansökningar. Utvärdering skulle kräva antingen kvalitetsanalyser av ansökningar före och 

efter, alternativt att man utvärderar kvalitetsmålet indirekt genom att studera andelen 

beviljade svenska ansökningar (före och efter) som en indikator.  

Tillväxtverket har även arbetat med att undersöka om det finns fler relevanta EU-program 

som kan användas för att stödja miljöteknikföretag. Tillväxtverket menar att man tack vare 

detta arbete har kunnat sprida information om EU-stöd i from av riskkapital, lån och 

garantier till relevanta aktörer i Sverige. Almi uppges sedan dess ha tagit del av garanti-

stödet inför lanseringen av ett nytt lån riktat mot innovativa SMF (Backfolk, 2015-02-13).  

Additionalitet och långsiktigt tillvaratagande 

När additionaliteten av uppdraget analyserats i tidigare följeforskningsrapporter så 

konstaterades en förhållandevis god additionalitet. Viss överlappning ansågs dock finnas 

relativt andra myndighetsuppdrag, såsom Enterprise Europe Networks. Regerings-

uppdraget var att: ”stärka pågående arbete som syftar till att öka det svenska deltagandet i 

EU-program” varför den av regeringen efterfrågade additionaliteten i hög grad måste 

handla om att sådan förstärkning faktiskt ”läggs till” befintliga insatser.  

Före det innevarande uppdraget under miljöteknikstrategin var Tillväxtverket nationell 

kontaktpunkt för EU-programmet, Eco-innovation. Detta var ett upplysnings- och 

informationsuppdrag mot företag där Tillväxtverket bland annat genomförde nationella 

informationsdagar tillsammans med Vinnova och Energimyndigheten. Det som uppdraget 

inom miljöteknikstrategin tillförde var, enligt Tillväxtverket, att program som Vinnova och 

Naturvårdsverket har ansvar för inkluderades i Tillväxtverkets arbete. Tillväxtverket har 

sett över och utvidgat sitt sätt att arbeta med att främja svenskt deltagande i programmen, 

med till exempel nya typer av utbildnings- och stödinsatser riktade mot företag (Backfolk, 

2015-02-13). Insatserna fanns alltså delvis på plats även innan miljöteknikstrategin men de 

bedöms ha stärkts och utvecklats genom uppdraget. 

Uppdraget avslutades 31 december 2014. Tillväxtverket uppger dock att de arbetar till-

sammans med bland annat Vinnova med att hitta former för en mer enhetlig och gemen-

sam ”supportorganisation” för att tillvarata erfarenheter från uppdraget i fortsatt marknads-

föring och kommunicering av EU-programmen (Backfolk, A., 2014-12-12).  

Bedömning 

Uppdraget bedöms ha lett till ett antal aktiviteter som tydligt syftar mot regeringens mål att 

öka svenska små och medelstora miljöteknikföretags deltagande i EU-program, samt till 

Tillväxtverkets interna mål att öka kvantiteten och kvaliteten av ansökningarna. En svaghet 

gäller uppdragets programlogik: uppdraget har inte föregåtts av någon analys av varför 

svenska miljöteknikföretag söker medel från vissa EU-program i mindre utsträckning än 

vad regeringen bedömer vara optimalt. Utan en djupare analys är det svårt att bedöma om 

programlogiken är rimlig och om de aktiviteter som har genomförts inom ramen för upp-

draget har potential att leda till de resultat som man vill uppnå. Följeforskningen pekar på 

att företag kan uppleva EU-program som administrativt tunga och resurskrävande. 
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Additionaliteten av uppdraget och det långsiktiga tillvaratagandet bedöms dock vara goda 

då uppdraget har lett till nya processer och aktiviteter som Tillväxtverket tillsammans med 

andra myndigheter planerar att fortsätta arbeta med. 



UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

17 

3 Innovationer och växande företag 

3.1 Forskning och kompetensutveckling (Vinnova) – del 1: 
Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer 

Fyra svenska städer (Borås, Göteborg, Lund och Malmö) har beviljats sammanlagt 36 miljoner kronor 

för att bygga plattformar för samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och forskare. Syftet är att 

skapa nya lösningar för hållbar stadsutveckling. Plattformarna innehåller ett stort antal delprojekt och 

aktiviteter. 

Innovationsplattformarna har olika fokus. I Borås ingår plattformen i en större satsning på området 

Norrby där det pågår såväl nybyggnation på ett tidigare industriområde samt vitalisering av ett 

angränsande område med delvis miljonprograms bostäder. Göteborgs innovationsplattform har som 

ambition att utveckla strategier för hur Göteborg kan bli en arena för test och demonstration för 

hållbar stadsutveckling, stort fokus ligger på stadsutvecklingsprojektet ”Vision Älvstaden”. I Malmö 

ligger fokus på upprustning av miljonprogramområdet Malmö Sydost, medan plattformen Lund 

Innovation vill göra Lund till en testarena där nya idéer kan visas upp i verkligheten för att ge företag 

ett skyltfönster. 

Projektstart var 1 juli 2013 och projektavslut var initialt planerat till 30 juni 2015. Programmet 

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har dock förlängts till årsskiftet 2015/2016.  

Måluppfyllelse  

Fokus för uppdraget och programmet Innovationsplattformar för hållbara städer ska vara 

forskning och innovationsstöd för hållbar stadsutveckling, med ambitionen att främja en 

fortsatt utveckling av svensk kunskap om systemlösningar på området. Projekten ska ske i 

samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning, i syfte att främja svensk 

miljöteknikexport. (Regeringen, 2011b). Vidare efterfrågade regeringen att Vinnovas 

satsning skulle inriktas på insatser där små och medelstora företag (SMF) inom området 

hållbar stadsutveckling, med hjälp av aktiv forskning, får draghjälp av både större företag 

och kommunala aktörer för att testa eller vidareutveckla teknik i tidiga skeden (ibid.).  

Som Tillväxtanalys tidigare påpekat är programlogiken, så som den formulerats i 

regeringsuppdraget till Vinnova, en potentiell riskfaktor för måluppfyllelsen (Tillväxt-

analys, 2013). En central avvägning i genomförandet gäller huruvida man ska prioritera 

aktiviteter i en tidigare FoU-fas eller innovativa projekt som har kommit närmare 

kommersialiseringsfasen. Det är orimligt att förvänta sig att insatser som riktar sig mot 

stöd av forskning eller innovation i ett tidigt stadium ska ha en väsentlig effekt på svensk 

miljöteknikexport på kort eller medellång sikt. Nya lösningar kan visserligen utvecklas 

inom ramen för insatsen, och visa sig vara kommersialiseringsbara, men det är ofta en lång 

väg kvar till en faktisk marknadsintroduktion och ännu längre till export. Därför går det 

inte att bedöma måluppfyllelsen i detta skede (när plattformarna varit igång i cirka ett och 

ett halvt år), och Vinnovas programansvarige instämmer i detta (Engström, R., 2014-11-

04). 

Tillväxtanalys fokus i denna rapport är därför potentialen för måluppfyllelse. Vi har följt 

upp programmet Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer med hjälp av 

dokumentanalys av plattformarnas lägesrapporter till Vinnova, utlysningstexten och annan 

bakgrundsinformation. Projektledarna för de fyra plattformarna har inkommit med 
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information om delprojekt och aktiviteter inom respektive plattform. Tillväxtanalys har 

även intervjuat programansvarig på Vinnova samt deltagit i en plattformsträff tillsammans 

med projektledningen för alla plattformarna. 

Tillväxtanalys anser att många av de aktiviteter och delprojekt som skett inom ramen för 

de fyra plattformarna har en otydlig koppling till miljöteknikstrategins övergripande mål 

såväl som regeringens ambition och syfte med det specifika programmet (Figur 2). Baserat 

på projektbeskrivningar och lägesrapporter som vi har erhållit från plattformarna bedömer 

vi att ungefär hälften av delprojekten och aktiviteterna inom plattformarna kan anses vara 

företagsnära och/eller ha en tydlig näringslivsaspekt, medan cirka en fjärdedel har ett 

miljöteknikfokus. En genomgång av delprojekten och aktiviteterna visar att det endast för 

cirka 14 procent är fråga om små och medelstora företag som på något vis fått draghjälp av 

ett större företag eller annan aktör för att testa eller vidareutveckla miljöteknik.
7
 Övriga 

delprojekt och aktiviteter har säkerligen många meriter utifrån till exempel perspektivet 

social hållbarhet, men det är svårt att se hur svensk miljöteknikexport främjas av en 

intervjuserie med utlandsfödda pensionärer i ett miljonprogramsområde för att öka 

kunskapen om inkluderande medborgarskap, eller ett spelutvecklingsevenemang inriktat på 

att utveckla spel för den arabisktalande marknaden.
8
  

 

Figur 2 Förutsättningar för måluppfyllelse och koppling till miljöteknikstrategin hos delprojekten inom 
Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer. 

Källa: Underlag från projektledare av innovationsplattformarna, egen sammanställning 

Notera att sammanställningen av delprojekten inkluderar endast information om antal delprojekt som exempelvis har ett miljöteknikfokus. 
Tillväxtanalys har inte haft tillgång till information om t.ex. de olika delprojektens budget. 

                                                 
7 Vinnova har genomfört uppdraget om forskning och innovationsstöd genom tre program: Bygginnovationen 

export, Internationell samverkan för miljöinnovationer och Innovationsplattformar för hållbara attraktiva 

städer. I satsningen inom Bygginnovationen finns ett mycket större fokus på just att små företag ska få 

draghjälp till export av större aktörer (se avsnitt 5.1).  
8 Insatsen ska ha ”ambitionen att främja en fortsatt utveckling av svensk kunskap om systemlösningar på 

området” (regeringen, 2011b). Enligt Vinnova är det då viktigt att tekniken fungerar i ett sammanhang, och att 

sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter ses utifrån ett helhetsperspektiv. Vinnova ser därför positivt på 

att plattformarna fördjupar sig i aspekter såsom social hållbarhet och attraktivitet i boendemiljön. (Engström, 

R., 2015-02-06).  
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De fyra plattformarna skiljer sig också åt sinsemellan. I en plattform inkluderade närmare 

hälften av projekten SMF som fått testa eller vidareutveckla miljöteknik, medan det i två 

plattformar inte fanns några sådana delprojekt eller aktiviteter över huvud taget. 

Det är oklart varför endast sju av 44 delprojekt och aktiviteter har den inriktning som 

regeringen efterfrågade från denna satsning. Nedan finns dock några potentiella 

förklaringar: 

• Det är många steg mellan det att regeringen formulerade den övergripande miljö-

teknikstrategin och det att faktiska delprojekt utförts (Figur 3), vilket kan ha gjort att 

ursprungliga syften och ambitioner tappats bort eller urvattnats på vägen. När syften/-

fokus för de olika nivåerna studeras känns varje enskilt steg logiskt, men kopplingen 

blir otydlig när vi ser till syftet för hela miljöteknikstrategin, ”förbättra förutsättningar 

för framväxt och export av nya svenska miljötekniklösningar”, och jämför det med 

syfte och fokus för många av de slutgiltiga delprojekten, till exempel ”utveckla nya 

metoder för att främja delaktighet och inkludering i samhällsgemenskap”. 

• Flera projektmedarbetare i plattformarna, som Tillväxtanalys talat med, har varit 

omedvetna om att finansieringen av plattformarna ursprungligen kommer från miljö-

teknikstrategin. Det tyder på att det finns ett stort avstånd mellan syftesformulering och 

genomförande.  

• Insatsen, hos såväl Vinnova som hos flera av plattformarna, har inordnats i existerande 

satsningar och program. Det kan ha gjort att innovationsplattformarnas fokus påverkats 

av målen för tidigare eller redan pågående satsningar i högre grad än av målen för 

miljöteknikstrategin.  

• Det verkar finnas viss oklarhet kring hur innovation bör tolkas i uppdraget. 

Innovationsplattform tolkas av många på plattformsnivå som innovativa arbetssätt, 

organisatorisk innovation och processinnovation. Detta har i några av plattformarna 

lett till att fokus i mångt och mycket legat på att hitta nya arbetssätt för hur till exempel 

kommun, näringsliv och akademi kan arbeta tillsammans. Många aktiviteter och del-

projekt handlar alltså om att utveckla metoder. Andra har tolkat innovation inom 

ramen för detta program som att fokus ska vara att stödja exempelvis tekniska 

innovationer genom att bidra med en plattform för test och utveckling. 
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Figur 3 Syften formulerade i flera olika steg. 

Källa: Egen sammanställning av syften baserat på: Pm om regeringens strategi (Regeringen, 2011c) 

regeringsuppdraget (Regeringen, 2011b), Vinnovas utlysning (Vinnova, 2012a) samt olika dokument från 

innovationsplattformarna.  

Additionalitet av uppdraget 

Som Tillväxtanalys påpekat i en tidigare rapport är additionaliteten av uppdraget osäker 

eftersom uppdraget till stor del är en förstärkning av en existerande satsning (Tillväxt-

analys, 2013). Vinnova startade programmet ”Utmaningsdriven innovation – Samhälls-

utmaningar som tillväxtmöjligheter” år 2011. Målsättningen var att ”bidra till en påtagligt 

ökad hållbar tillväxt genom att sektorövergripande innovation omsätts och nyttiggörs i nya 

processer, produkter och tjänster som uppfyller konkreta samhällsbehov” (Vinnova, 

2012a). Vinnova har för programmet identifierat fyra samhällsutmaningar, däribland håll-
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bara attraktiva städer, för nya lösningar inom områden såsom miljö, energi, transport och 

samhällsbyggnad. Vinnova har således redan arbetat med denna typ av frågor, inom ramen 

för programmet Utmaningsdriven innovation. Det programmet handlade dock om finansi-

ering av enskilda projekt snarare än plattformar som omfattar en hel rad olika delprojekt. 

Innovationsplattformarna har alltså en annorlunda organisatorisk inriktning som bygger på 

långsiktiga samarbetsstrukturer för att öka städernas möjlighet att själva ta fram den 

kunskap som behövs för att skapa systemlösningar (Engström, 2014-11-04). Det finns 

därmed volymadditionalitet men även möjliga kvalitativa mervärden från uppdraget, tack 

vare att området fått mer medel och genom möjligheten att koppla ihop flera projekt inom 

plattformarna.  

Vinnova har stöttat denna typ av större ”innovationsplattform” en gång tidigare, under 

perioden 2011–2013 bedrevs projektet ”Innovation för hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden” med stöd av Vinnova. Norra Djurgårdsstaden omnämns i regerings-

uppdraget som ett projekt att dra lärdomar från, vilket man har gjort. Projektledningen för 

plattformen i Norra Djurgårdsstaden har bland annat kontinuerligt deltagit i plattforms-

träffar med projektmedarbetare från innovationsplattformarna i Borås, Göteborg, Lund och 

Malmö. Projektet hade dock en tydligare inriktning på miljöteknik. 

Additionalitet för målgruppen (städerna) 

Additionaliteten för plattformarna bedöms variera mellan de olika städerna. I många fall 

ingår plattformen i en existerande satsning eller vision, vilket gör det troligt att en del av 

aktiviteterna och delprojekten inom ramen för plattformarna hade skett ändå. Det är dock 

troligt att finansieringen av plattformarna genom miljöteknikstrategin (men även möjlig-

heten att lära av varandra med hjälp av plattformsträffar) haft en positiv inverkan på 

volymen och kvaliteten på det som gjorts.  

Långsiktigt tillvaratagande och spridning  

Vinnova uppger att man diskuterar en möjlig fortsättning av satsningen Innovations-

plattformar för hållbara attraktiva städer, antingen som en del av programmet Utmanings-

driven innovation eller inom ramen för något annat program. Just ”innovationsplattform” 

som arbetssätt bedöms som intressant att arbeta vidare med (Engström, 2014-11-04). 

Det finns goda förutsättningar för att få fram ett bra underlag för beslut om fortsättning av 

programmet i någon form eftersom Vinnova finansierat följeforskning av satsningen. 

Syftet med följeforskningen från Chalmers tekniska högskola/Mistra Urban Futures är att 

få ökad kunskap om innovationsprocesser kopplade till hållbar stadsutveckling, och ett 

fördjupat lärande mellan innovationsplattformarna. Dock har ingen följeforskning av 

innovationsplattformarna ännu publicerats.  

I Vinnovas utlysningstext betonas att de lösningar som plattformarna utvecklar ska ha 

spridningspotential och att det ska finnas en utarbetad plan för nyttiggörande och 

spridning. Plattformarna har arbetat med detta genom olika kommunikationsstrategier och 

internationaliseringsprojekt. Spridning av innovationsplattform som arbetssätt bedöms 

också som viktigt för att detta inte ska stanna vid fyra isolerade insatser; det planeras 

därför för en slutkonferens under 2015 i samarbete med Sveriges Kommuner och Lands-

ting (Engström, 2014-11-04). 
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Bedömning 

Projekten inom ramen för detta uppdrag pågår fortfarande, vilket gör det svårt att bedöma 

måluppfyllelsen. Vidare bedöms programlogiken – satsning på forskning och innovation 

för att främja svensk miljöteknikexport – vara utformad på ett vis som gör att effektmålen 

inte rimligen kan nås förrän på mycket lång sikt. Förutsättningarna för måluppfyllelse är 

dock inte goda. En mycket stor del av de faktiska delprojekten och aktiviteterna som pågår 

inom ramen för plattformarna har en svag koppling till de övergripande målen för miljö-

teknikstrategin och syftet med det specifika regeringsuppdraget till Vinnova. Till exempel 

har endast en mindre del av aktiviteterna ett tydligt miljöteknikfokus, och många aktivi-

teter fokuserar i stället på social hållbarhet och organisatorisk innovation. 

Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer är till viss del en förstärkning av 

existerande program hos Vinnova, och plattformarna ingår ofta i större satsningar hos 

städerna. Det gör att additionaliteten bedöms som begränsad på såväl uppdrags- som 

målgruppsnivå. Däremot finns goda förutsättningar för långsiktigt tillvaratagande och 

spridning, genom finansiering av följeforskning och planer för att sprida arbetssättet. 

3.2 Testbäddar för miljöteknik (Vinnova) 

Under 2012–2014 bedrev Vinnova ett testbäddsprogram, omfattande 81 miljoner kronor, i syfte att 

vidareutveckla och tillgängliggöra testbäddar och stödja test och verifiering av ny miljöteknik. Under 

2012 kontaktade Vinnova potentiella deltagare och erbjöd dem möjlighet att söka stöd, medan de 

två utlysningarna under 2013 var öppna. Utlysningen 2014 riktade sig enbart till tidigare beviljade 

förstudier som ville söka finansiering för fullskaliga projekt.  

Av 185 ansökningar var det 70 projekt som beviljades medel för att genomföra en förstudie och/eller 

ett fullskaligt testbäddsprojekt: Majoriteten av stödet gick till svenska företag och forskningsinstitut, 

men även stiftelser, föreningar, kommuner, offentliga organisationer, högskolor och universitet har 

beviljats medel. För närvarande är 41 av projekten avslutade, varav 38 förstudier och 3 fullskaliga 

projekt. 

Bakgrund 

Syftet med regeringsuppdraget är att tillgängliggöra befintliga test- och verifierings-

möjligheter för miljöteknikföretag i Sverige, samt att stödja och sammanföra näringslivet 

och andra intressenter för att utveckla framtidens miljöinnovationer genom bland annat 

verifiering och testning (Regeringen, 2012b). På sikt ska uppdraget leda till fler 

konkurrenskraftiga företag, tillväxt och fler arbetstillfällen. Uppdraget hade fyra projekt-

kategorier, se Tabell 3.
9
 I regeringens uppdragsbeskrivning beviljades Vinnova 36 miljoner 

kronor, fördelat på de tre åren 2012–2014. De olika testbäddsprojekten har beviljats 

närmare 81 miljoner kronor, vilket var möjligt eftersom Vinnova valde att tillföra egna 

resurser till uppdraget. Totalt beviljades 70 projekt medel under åren 2012–2014. 

                                                 
9 Det ekonomiska stödet för projektkategori 1 vände sig till svenska företag, universitet, högskolor och 

forskningsinstitut, offentliga organisationer och ekonomiska föreningar och stiftelser, medan kategori 2 vände 

sig enbart till svenska företag. 



UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

23 

Tabell 3 Stödkategorier 

 Nyetablering eller 
vidareutveckling av testbädd 

Test och verifiering av 
miljötekniska 
innovationer 

Förstudie 1A 2A 

Fullskalig testbädd/ test- och 
verifieringsprojekt 

1B 2B 

Källa: Vinnova (2013a) 

Måluppfyllelse 

Många av projekten pågår fortfarande, vilket gör det svårt att bedöma om uppdraget på 

längre sikt kommer att ge de effekter som regeringen avsåg. I detta avsnitt diskuterar vi 

därför uppdragets potential att bidra till måluppfyllelsen utifrån de insatser som har 

finansierats. För att få en bild av projektets förväntade utfall och resultat har Tillväxtanalys 

analyserat portföljsammansättningen, intervjuat uppdragsansvariga vid Vinnova och inter-

vjuat sex projektledare för totalt nio olika testbäddsprojekt. Portföljanalysen visar tydligt 

att miljöteknikområdena i projekten följer prioriteringarna i regeringsuppdraget, se Figur 4. 

Av de projekt som beviljats stöd tillhör 26 procent energiområdet.
10

 Totalt 24 procent av 

projekten sker inte inom något av de specifika områdena som presenterades i utlysningen 

och har därmed fått ingå i kategorin övrigt, till exempel projekt med mål att minska miljö-

belastningen från livsmedels-, pappers-, och foderproduktion. Många av projekten löper 

över fler än ett område, så indelningen ska ses som övergripande.  

 

Figur 4 Miljöteknikområden bland beviljade projekt 

Källa: Egna beräkningar baserade på dataset från Vinnova 

                                                 
10 Områdena för projektet var tydliga i utlysningen men det är Tillväxtanalys som har delat in projekten i olika 

områden.  
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Vår analys av projektportföljen visar vidare att majoriteten av de organisationer som blev 

beviljade medel antingen var företag (37 procent) eller forskningsinstitut (37 procent). 

Fördelningen skiljer sig åt mellan de olika projektkategorierna, se Figur 5.
11

 Även detta 

motsvarar intentionerna i uppdraget. Forskningsinstituten bestod dock till stora delar av 

tre–fyra återkommande forskningsinstitut som har fått flera stöd. Det är därför viktigt att 

bevaka att uppdraget får en god spridning. 

 

Figur 5 Organisationsform bland beviljade projekt (projektledare) 

Not: Övrigt innefattar ett regionalt utvecklingsbolag, ideella föreningar och okända organisationstyper.  

Källa: Egna beräkningar baserade på dataset från Vinnova 

En analys av de 115 sökanden som fick avslag på sin ansökan visar att majoriteten var 

svenska företag (Figur 6). Det finns många möjliga anledningar till avslag och enligt 

Vinnova fanns det en relativt stor andel bristande och ofullständiga ansökningar i den 

första öppna omgången 2013. Många av ansökningarna kom inte heller som önskat från 

miljöteknikföretag i den första utlysningen. Detta kan vara en indikation på att miljöteknik-

företagen skulle behövt involveras djupare i utformningen av regeringsuppdraget till 

Vinnova. Därför analyserade Vinnova behovet igen och justerade uppdragets utformning 

under projektperioden (Barklöf & Eklund, 2014-11-20). Det är viktigt att stödens 

utformning anpassas efter behoven, för att på lång sikt kunna nå målet om ökad tillväxt i 

svenska miljöteknikföretag och fler arbetstillfällen. 

                                                 
11 Vinnova understryker att det oftast ingår fler typer av projektaktörer än vad som illustreras när endast 

organisationsformen för projektledarna presenteras. (Barklöf & Eklund, 2014-11-20). 
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Figur 6 Organisationsform bland nekade projekt (projektledare) 

Källa: Egna beräkningar baserade på dataset från Vinnova 

Projekt med inriktning på att nyetablera, tillgängliggöra eller vidareutveckla testbäddar 

(projektkategori 1) utgör den största delen av projektportföljen sett utifrån både antal 

projekt och andel av beviljade projektmedel, se Figur 7. Projektledarna på Vinnova menar 

att tillgängliggörandet av befintliga test- och verifieringsmöjligheter för svenska miljö-

teknikföretag är det delmål som var svårast att uppnå. Oftast är testbäddsarenorna inriktade 

på att testa en viss typ av produkt eller endast till för ett specifikt företag eller organisation, 

vilket gör det svårt för andra aktörer att använda den för att testa och verifiera sina 

produkter. Det är vidare svårt att ha helt öppna och neutrala arenor för samverkan inom 

miljöteknikområdet eftersom många företag och organisationer är konkurrenter. (Barklöf 

& Eklund, 2014-11-20). 

 

 

Figur 7 Fördelning av projektmedel 

Källa: Egna beräkningar baserade på dataset från Vinnova 

Ett av syftena med testbäddsprojektet var att stödja förstudier som undersöker förutsätt-

ningarna för att skapa framtida testbäddar. Totalt 60 procent av de finansierade projekten 

gällde förstudier, men sett till medelsfördelningen utgör förstudierna en mindre andel av 

portföljen, se Figur 7. Detta kan exemplifieras med trattmodellen som innebär att man 

börjar med flera mindre förstudier för att sedan fortsätta med större stöd till de idéer som 

visar sig ha potential. Hittills har över en tredjedel av förstudierna lett till fullskaliga 
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projekt med fortsatt finansiering från Vinnova. Detta visar att projektform A har fungerat 

som en screening inför den fullskaliga projektformen B.  

Intervjuer med projektledare för projekt inom kategorier 1A och 2A (förstudierna) visar att 

det finns förutsättningar för att skapa testbäddsarenor men att satsningen oftast skulle vara 

för kostsam. För att tillgängliggöra fler befintliga test- och verifieringsmöjligheter för 

miljöteknikföretag, finns det därmed ett behov av att skapa en brygga mellan förstudier 

och faktiska fullskaliga projekt.  

Flera intervjuade projektledare menar att samarbetet mellan myndighet, kommuner, företag 

och forskningsinstitut eller lärosäten har fördjupats, vilket var ett av syftena med regerings-

uppdraget. 

Additionalitet för målgruppen 

I de större testbäddsprojekten har Vinnovas stöd endast utgjort en liten del i en större 

satsning som inkluderar flera aktörer. För företag med mindre ekonomiska resurser har 

medlen från Vinnova dock varit helt avgörande för att de skulle kunna genomföra 

projektet. Mindre aktörer uppger även att testbäddssatsningen har bidragit till ökat intresse 

och deltagande från andra aktörer, och flera respondenter ser ett mervärde med stödet från 

Vinnova: 

[Stödet kan] bidra med legitimitet och vara en kvalitetsstämpel på projektets kapacitet. 

Många av de tillfrågade projektledarna menar att miljöteknikföretag generellt sett är 

kunskapsintensiva och att produktutvecklingen kräver mycket tid och investeringar. En 

förutsättning för kommersialisering av många lösningar på miljöteknikområdet är att de 

först demonstreras, verifieras och testas i en verklig miljö. Enligt samtliga intervjuade 

behövs stöd för detta resurskrävande testbäddsarbete. Många av de mindre aktörerna 

menar dock att de resurser och den tid som lades på ansökan och rapportering ibland inte 

står i proportion till de beviljade medlen. 

Tillväxtanalys finner att additionaliteten för målgruppen (innovativa miljöteknikföretag) 

främst består i att få bättre finansiella förutsättningar för att kunna testa och verifiera 

produkter, medan de samverkanskonstellationer som uppstått inte var nya. Vid en sökning 

i statsstödsdatabasen (MISS) fann vi dock att 79 procent av företag (aktiebolag) som har 

varit projektledare inom projektkategorierna 2A och 2B
12

 har fått andra stöd från Vinnova, 

Energimyndigheten eller Almi under åren 2010–2014. 73 procent av dessa har fått två eller 

fler andra stöd. Tre företag (21 procent) har inte fått något tidigare stöd under den aktuella 

perioden som framgår i MISS. 

Additionalitet av uppdragen och långsiktigt tillvaratagande 

I en tidigare rapport från Tillväxtanalys (2012a) bedöms testbäddsuppdragets additionalitet 

vara osäker. Det fanns då en viss osäkerhet kring om stödet från Vinnova hade betydelse 

för genomförandet av testbäddsverksamheten, vilket ansågs kunna bero på att uppdraget 

fortfarande befann sig i ett tidigt skede.  

                                                 
12 Vi har inte undersökt vilka andra stöd deltagare inom projektkategorierna 1A och 1B har haft. Dessa projekt 

leds huvudsakligen av forskningsinstitut och vi har inte haft möjlighet att undersöka vilka andra stöd de företag 

som ingår i de underliggande konsortierna har haft. Forskningsinstitut har i regel många stöd så det är inte 

meningsfullt att undersöka hur många stöd dessa har haft. 
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Vinnova menar dock att testbäddssatsningen fyller en lucka i stödsystemet, och både 

Vinnova och de intervjuade projektledarna upplever att det finns en tydlig efterfrågan på 

test och verifieringsmöjligheter. Konkurrensen om medel tycks också ha varit relativt stor i 

de öppna utlysningarna, vilket tyder på att det finns en stark efterfrågan på stöd med 

inriktning på testverksamhet inom miljötekniksektorn. Av de 185 sökande beviljades 70 

projekt stöd (38 procent). Additionaliteten av uppdraget bedöms nu vara god. 

Testbäddssatsningen inom miljöteknik är fortfarande en ny satsning men Vinnova planerar 

att ta tillvara erfarenheterna från uppdraget och fortsätta arbetet med testbäddar, dock inte 

begränsat till miljöteknikområdet. Detta tyder på en hög grad av additionalitet av upp-

draget och god potential för ett långsiktigt tillvaratagande. 

Bedömning 

Många av projekten inom ramen för testbäddsuppdraget pågår fortfarande och Tillväxt-

analys kan därför i nuläget inte bedöma i vilken utsträckning genomförandet bidrar till att 

nå regeringens mål för uppdraget. En analys av projektportföljen visar dock att projekten 

ligger inom relevanta miljöteknikområden. Intervjuer med projektledare som har fått stöd 

från Vinnova pekar även på att resultatmålet gällande att sammanföra aktörer som önskar 

utveckla miljöinnovationer uppfylls eftersom projekten ofta har medverkande från närings-

liv, universitet och offentlig sektor.  

En analys av portföljsammansättningen visar att det framför allt är större forskningsinstitut 

som har varit projektledare och fått del av medlen, samt att beviljandegraden varit lägre för 

företag än forskningsinstitut. Intervjuerna har visat att den administrativa bördan med 

ansökningsförfarandet och återrapporteringarna kan ha varit ett hinder för mindre bolag att 

få del av stödet. Det är därför viktigt för måluppfyllelsen att bevaka att projekten drivs av 

innovationsintressen som formulerats av näringslivet. 

Det är svårt att avgöra hur stor betydelse stödet har haft för att skapa de olika samverkans-

konstellationerna med näringslivet, forskare och offentlig sektor, men intervjuerna tyder på 

att de har funnit sedan tidigare. Vi finner att additionaliteten för målgruppen (innovativa 

miljöteknikföretag) främst består i att få bättre finansiella förutsättningar för att testa och 

verifiera produkter och den kvalitetsstämpel man upplever Vinnovastödet ger. Det bör 

dock noteras att en övervägande del av de aktiebolag som leder projekt har haft andra stöd 

från Vinnova, Energimyndigheten eller Almi under åren 2010–2014. 

Additionaliteten av uppdraget och det långsiktiga tillvaratagandet bedöms vara goda 

eftersom stöd till testbäddar är ett nytt arbetsområde hos Vinnova, som myndigheten 

dessutom avser att fortsätta med. Det höga söktrycket indikerar att det finns en efterfrågan 

på stöd till test och verifiering av innovativ miljöteknik. För att utvärdera faktiskt utfall och 

resultat från uppdraget behövs dock vidare analyser på området efter en längre tid. 

3.3 Satsning på investeringsfrämjande med inriktning på 
miljöteknikområdet (Business Sweden) 

Business Sweden har inom ramen för uppdraget haft kontakter i samband med att 25 investeringar 

skett, varav 6 bedöms av Business Sweden att vara särskilt värdefulla för den svenska ekonomin. 

Business Sweden har ökat sin kunskap om miljötekniksektorn i Sverige och på sex utländska 

marknader. Budgeten för satsningen uppgick till 20 miljoner kronor. 
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Måluppfyllelse 

Inom ramen för miljöteknikstrategin allokerade regeringen 20 miljoner kronor till Invest 

Sweden (numera Business Sweden) med målet att bidra till svensk klimateffektiv närings-

livsutveckling, ökad teknikutveckling och ekonomisk tillväxt, fler konkurrenskraftiga 

företag och fler arbetstillfällen (Regeringen, 2011d). Business Sweden har framför allt 

använt medlen till förstudier och till att besöka företag och mässor för att förbättra sin 

kunskap om och sina kontakter med företag inom miljötekniksektorn i Sverige och på sex 

utländska marknader – Indien, Japan, Kina, Sydkorea, Taiwan och USA. Business Sweden 

har tillämpat en bred definition av miljöteknik i enlighet med ETAP-definitionen.
13

 

Investeringarna bedöms vara inom relevanta miljötekniksektorer, se Figur 8, och största 

delen (12 av 25 investeringar) har varit inom energisektorn – energieffektivitet och 

förnybar energi (vindkraft och biobränsle).  

 

Figur 8 Investeringsområden (antal investeringar per område) 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från Business Sweden. 

Business Sweden bedömer investeringarnas kvalitet eller värde för svensk ekonomi utifrån 

ett antal parametrar. Skapande av arbetstillfällen och ny kunskap och innovation är centrala 

i bedömningen.
14

 Enligt Business Sweden har man inom ramen för detta uppdrag med-

verkat till 25 investeringar, varav 6 bedömdes vara högkvalitativa (Engström, S. 2014-11-

27). Business Swedens eget mål för uppdraget var 29 investeringar, varav 24 högkvalita-

tiva. Uppdragets resultat nådde alltså inte upp till målnivån. 

Endast sju investeringar har resulterat i att utländska företag har etablerat någon ny verk-

samhet i Sverige. Vidare var två investeringar i form av direktinvesteringar i svenska 

företag, och 16 investeringar handlade om forskningssamarbeten eller andra typer av 

                                                 
13 Definitionen kommer från EU-kommissionens Environmental technologies Action Plan. Miljöteknik 

definieras (brett) som all teknik som är mindre miljöskadlig än tillgängliga alternativ. 
14 Enligt Business Swedens egen klassificering av investeringars kvalitet: låg, medelhög eller hög kvalitet. 

Kriterierna är: investeringens storlek (kapital och arbetstillfällen), omedelbara vinster (färdigheter, kunskap, 

teknologi och innovation, FoU, marknadsutveckling och internationalisering), investerarens kvalitet (brand 

och track record) och framtida vinster (arbetstillfällen, ytterligare investeringar och attrahering av andra 

investerare). 
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samarbeten (se Figur 9). Investeringarna har varit ganska jämnt fördelade regionalt, och 

investeringar har skett i Skåne, Västsverige, Stockholm och längs med Norrlandskusten. 

 

Figur 9 Typ av investering (antal) 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från Business Sweden. 

Additionalitet av uppdraget och långsiktigt tillvaratagande 

Business Sweden och dåvarande Invest Sweden har använt en upparbetad modell i genom-

förandet av detta uppdrag. Arbetet med miljöteknikinvesteringar har pågått med projekt-

finansiering sedan 2008, alltså flera år innan miljöteknikstrategin beslutades. I och med 

uppdraget i miljöteknikstrategin fick man möjlighet att fortsätta arbetet på området efter-

som projektfinansieringen hade upphört några månader tidigare. (Engström, S., 2014-11-

27). 

Genomförandet har påverkats av att organisationen haft en turbulent tid. En omstruktu-

rering skedde 2013 när Invest Sweden och Exportrådet slogs samman, och stora personal-

neddragningar följde inom Business Sweden sommaren 2014. Detta har medfört att de 

personalresurser uppdraget haft till förfogande har minskat under strategiperioden. 

Business Sweden har dock beslutat att miljöteknik fortsatt kommer att vara ett fokus-

område för dess investeringsfrämjande verksamhet, vilket innebär att det finns förutsätt-

ningar att ta tillvara lärdomar från uppdraget. 

Bedömning 

Tillväxtanalys bedömer att uppdraget inom miljöteknikstrategin gav Business Sweden en 

tydlig signal om att regeringen prioriterar investeringar i miljötekniksektorn. Det är dock 

svårt att avgöra mervärdet av att denna signal kom i ett särskilt regeringsuppdrag i stället 

för i till exempel de årliga riktlinjebesluten. Ett uppdrag av detta slag, med medel som är 

öronmärkta till investeringar inom en utpekad sektor, innebär en viss styrning av Business 

Swedens verksamhet som behöver prioritera potentiella investerare inom miljöteknik-

sektorn framför andra sektorer. Detta kan medföra vissa risker att personalen missar eller 

styrs bort från andra potentiella investeringar. 

Business Sweden uppger att de inom ramen för detta uppdrag har bidragit till att ett antal 

investeringar kommit till stånd, dock avsevärt färre än det interna målet som fanns för 
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uppdraget. Det finns en del svårigheter med att slå fast vilka effekter detta uppdrag kan ha 

haft, inte minst eftersom vi inte kan bedöma i vilken utsträckning investeringarna hade 

skett utan Business Swedens insats och inte heller hur stort Business Swedens eventuella 

bidrag, till att investeringarna kom till stånd, har varit. Det vore relevant att återkomma 

efter en viss tid och utvärdera huruvida investeringarna är bestående och vad de inneburit. 

En stor del av portföljen gäller investeringar i vindkraft, och det är oklart hur många lång-

siktiga jobb som skapats (efter konstruktionsfasen). 

Detta uppdrag bedöms bidra till måluppfyllelse, om än enbart i mindre utsträckning. Det 

långsiktiga tillvaratagandet bedöms vara gott eftersom uppdraget förs in i Business 

Swedens ordinarie verksamhet och kunskap har byggts upp inom organisationen – även 

om personalomsättning och friställningar innebär en risk för förlorad kompetens. Vad 

gäller additionaliteten är bilden mindre tydlig. Invest Sweden hade redan tidigare arbetat 

på området, men det fanns ingen säker fortsatt finansiering genom projektfinansiering eller 

genom omprioritering inom den egna budgeten. 

3.4 Inkubatorer (Almi) 

Almi beviljade finansiering till två projekt, omfattande tre respektive två inkubatorer. Finansieringen 

gäller totalt 10 miljoner kronor för att öka inflödet av kommersialiserbara idéer och projekt samt för 

att förbättra affärsutvecklingsstödet inom miljöteknikområdet hos svenska inkubatorer. Satsningen 

löpte 2012–2014, med förlängning av ett av projekt till 2015. Projektet med tre inkubatorer 

beviljades medel för sammanlagt 3,35 miljoner medan det andra projektet med två inkubatorer 

mottog medel på sammanlagt 4,3 miljoner kronor. Totalt 0,9 miljoner kronor har betalats ut till 

Cleantech Scandinavia, aktiviteter inom Energimyndighetens Mötesplatsuppdrag och Innovatum i 

Trollhättan. 

Måluppfyllelse 

Innovationsbron tilldelades 10 miljoner kronor för att genomföra en inkubatorssatsning 

med inriktning på miljöteknikområdet. Arbetet med uppdraget påbörjades 2012 och togs 

under 2013 över av Almi när de båda organisationerna slogs samman. Av totalt tre 

inkomna ansökningar beviljades medel till två projekt (med två respektive tre inkubatorer). 

Syftet med uppdraget var att:  

• öka inflödet av kommersialiserbara innovationer inom miljöteknikområdet 

• stödja aktörers vidareutveckling av sådana innovationer till nya tillväxtbolag 

• förbättra kompetensen och kapaciteten för främst affärsutvecklingsarbetet 

• möjliggöra utbyte och spridning av erfarenheter och kompetens mellan inkubatorer.  

På sikt ska detta leda till framväxt och utveckling av fler konkurrenskraftiga miljöteknik-

företag och arbetstillfällen (Regeringen, 2011e). 

Tillväxtanalys har analyserat projektdokumentationen
15

 samt intervjuat projektledarna för 

båda inkubatorprojekten och de uppdragsansvariga vid Almi i syfte att undersöka om upp-

dragets genomförande har potential att uppfylla målen.  

                                                 
15 Tillväxtanalys har inte fått tillgång till fullständig projektdokumentation från Go Global Clean Tech-

projektet.  
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De två beviljade projekten har haft olika inriktningar. Projektet Cleantech Explorer leddes 

av inkubatorn GU Holding och beviljades 3,35 miljoner kronor i syfte att skapa nya 

affärsmöjligheter eller investeringar via möten med små och medelstora miljöteknik-

företag, och därmed göra inkubatorer mer attraktiva för dem. Under projektet anordnades 

58 möten med både multinationella företag och SMF. GU Holding uppger att dessa möten 

ledde till 66 nya idéer, joint ventures eller företag, varav tio projekt har blivit antagna av 

någon av de tre inkubatorerna. (GU Holding, 2013, 2014). Inkubatorerna har sedan 

investerat i projekten i syfte att utveckla dem till att bli innovativa företag inom miljö-

teknikområdet. Under projektperioden har även samarbete med andra aktörer inom miljö-

teknikområdet samt arbete med informationsspridning bedrivits.  

Det andra projektet, Go Global Clean Tech, leddes av inkubatorn STING tillsammans med 

LEAD, och det beviljades 4,3 miljoner kronor. Projektets syfte var att öka internationa-

liseringen av miljöteknikföretag genom att hjälpa inkubatorsföretag ut på den globala 

marknaden och hitta investerare, uppköpare eller andra typer av intressenter. Totalt 15 

företag valdes ut att delta i en eller flera resor (sammanlagt tre resor per år under tre år) till 

stora internationella städer (en så kallad Swedish Cleantech Tour). Stockholm Business 

Region, Svenska handelskammaren, Business Sweden, Energimyndigheten samt andra 

aktörer har varit medarrangörer på en eller flera av resorna där inkubatorföretagen fick 

möjlighet att presentera sina bolag.  

Tabell 4 Genomförda aktiviteters potential att bidra till måluppfyllelse  

Mål Cleantech Explorer Go Global Clean Tech 

Öka inflödet av kommersialiserbara innovationer Ja Nej 

Stödja vidareutvecklingen av innovationer till nya 
tillväxtbolag 

Ja Ja 

Förbättra affärsutvecklingsstödet på 
miljöteknikområdet inom inkubatorer 

Delvis Delvis 

Tabell 4 illustrerar vår bedömning av de både projektens potential att bidra till att nå målen 

för uppdraget. Målformuleringarna i regeringsuppdraget är något vaga, vilket gör att 

bedömningen av projektens genomförda aktiviteter är något subjektiv. Tabellen visar 

emellertid att endast det ena av projekten har arbetat med att öka inflödet av innovationer. 

Båda projekten satsade dock på att stödja vidareutvecklingen av företag eller projekt, 

antingen internt inom inkubatorerna eller externt genom att försöka nå ut till externa 

finansiärer och investerare. Eftersom båda projekten har arbetat med företag inom miljö-

teknikområdet borde affärsutvecklingsstödet på området rimligen ha ökat för samtliga 

deltagande inkubatorer, men det bör noteras att inkubatorerna som deltog i projektet redan 

var bland de mer aktiva på miljöteknikområdet. 

Om målet varit att utveckla spetskompetens hos ett fåtal inkubatorer på miljöteknik-

området hade projekten varit väldesignade, men uppdraget ämnade möjliggöra utbyte och 

spridning av erfarenheter och kompetens mellan inkubatorer generellt och projekten borde 

därmed rimligen ha involverat fler inkubatorer. Vi kan inte förvänta oss resultat i form av 

en generell kompetenshöjning bland svenska inkubatorer, eftersom det finns en viss 

konkurrens mellan inkubatorer som påverkar spridningen av kompetens från projektet.  

Additionalitet för målgruppen (inkubatorer) 

Enligt intervjuer med projektledare hör inkubatorerna som fick medel redan till de mest 

aktiva på miljöteknikområdet. Åtminstone en av de aktuella inkubatorerna har sedan 

tidigare dessutom arbetat med liknande satsningar kring internationalisering, till exempel 
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genom internationaliseringssatsningarna Born global och Go global tillsammans med 

Almi. Cleantech Explorer innebar dock nya arbetssätt och lärdomar för det andra projektet. 

Additionaliteten från det specifika inkubatorstödet inom miljöteknikstrategin varierar för 

de olika projekten. 

Additionalitet av uppdraget och långsiktigt tillvaratagande 

Det bedöms vara osannolikt att miljötekniksatsningen hade bedrivits utan det särskilda 

regeringsuppdraget, vilket pekar på att uppdraget har en hög grad av additionalitet.  

Innovationsbrons och sedan Almis inkubatorsatsning kommer inte att fortsätta och 

administrationen av inkubatorstödet flyttas igen, denna gång till Vinnova. Detta ställer 

höga krav på projektöverlämning så att myndigheterna kan tillvarata erfarenheter från 

uppdraget.  

Bedömning 

De aktiviteter som har bedrivits inom ramen för projekten ligger i stort sett i linje med 

uppdragsbeskrivningen. Båda de finansierade projekten var inriktade på att stödja vidare-

utveckling av miljöteknikföretag och projekt, och det ena arbetade även direkt med att öka 

inflödet av idéer och projekt i inkubatorerna. Projekten bör ha resulterat i ett ökat affärs-

utvecklingsstöd på området, men på grund av konkurrens mellan inkubatorer är det 

osannolikt att erfarenheter och lärdomar får en bred spridning till andra inkubatorer.  

Liknande tidigare stöd från andra myndigheter och aktörer gör det svårt att utvärdera den 

enskilda satsningens bidrag till eventuella resultat och uppdragets additionalitet för mål-

gruppen (inkubatornivå).  

Almi har tidigare arbetat med såväl inkubatorutveckling som miljöteknikfrågor men inte i 

kombination. Det tyder på att uppdraget har en hög grad av additionalitet. Förutsätt-

ningarna för ett långsiktigt tillvaratagande bedöms som begränsade eftersom projekt-

finansieringen upphör med uppdraget och ingen fortsättning har planerats. Ansvaret för 

stöd till inkubatorer har från och med i år förts över till Vinnova. 

3.5 Mötesplats för företag och investerare 
(Energimyndigheten) 

Energimyndigheten har anordnat Cleantech Forum och aktiviteter med affärsänglar som målgrupp 

tillsammans med Connect, finansierat forskningsprojekt om SMF inom miljötekniksektorn och 

publicerat en tidskrift. Den totala allokeringen för uppdraget var 17,5 miljoner kronor, och medlen 

har i stort sett kunnat förbrukas för att finansiera de konkreta aktiviteterna samt myndighetens 

administrativa kostnader. 

Måluppfyllelse 

Energimyndigheten har tilldelats 17,5 miljoner kronor för att enligt regeringens beslut 

”arrangera en mötesplats där aktörer inom olika delar av miljöteknikområdet, innovatörer, 

entreprenörer, företag, kunder, finansiärer, myndigheter m.fl., får möjlighet att knyta 

kontakt med varandra och där utbyte av kunskap och information kan ske”. Målet är att i 

förlängningen öka de privata investeringarna på miljöteknikområdet. (Regeringen, 2011f). 

I uppdraget har Energimyndigheten omvandlat det övergripande målet om ökade privata 

investeringar till tre huvudsakliga aktivitetsområden: nätverksinriktade aktiviteter (forum 
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och möten med miljöteknikföretag och privata investerare), forskningsprojekt och 

publicering av en tidskrift. Medelsfördelningen mellan de olika insatserna visas i Figur 10. 

Över hälften av finansieringen har gått till nätverksaktiviteter, varav samarbetet med 

Connect
16

 och Cleantech Forum var de största enskilda insatserna. 

 

Figur 10 Medelallokering per aktivitetskategori 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från Energimyndigheten. 

Bedömningen avseende resultat och effekter av de olika delprojekten är i hög grad osäker. 

Vi vet att det genomförts ett antal insatser men det är svårt att bedöma i vilken utsträckning 

de bidrar till att målen nås. Energimyndigheten menar dock att det funnits en stor efter-

frågan på aktiviteterna (Stubelius, 2014-12-12). Man exemplifierar bland annat detta med 

tre utbildningar för affärsänglar där 20–30 affärsänglar medverkat: Cleantech Forum 2014, 

en insats som kallats Connect Green Week, och några ytterligare insatser där man haft ett 

högt deltagande. När Cleantech Forum genomfördes i Sverige 2014 (19–21 maj 2014) var 

konferensen slutsåld trots en entréavgift på 2 500 USD
17

 (totalt medverkade 411 personer). 

Besöksstatistiken visar god närvaro av framför allt företag men också privata investerare, 

se Figur 11.  

                                                 
16 Affärsnätverk 
17 Även några av de andra insatserna inom uppdraget har varit avgiftsbelagda.  
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Figur 11 Medverkan i Cleantech Forum - per aktörskategori 

Källa: Sweco, baserade på uppgifter från Energimyndigheten 

Vad gäller måluppfyllelse framför Energimyndigheten att det inte är lätt att mäta och 

kommunicera den mer långsiktiga nyttan i de aktiviteter som genomfördes inom ramen för 

uppdraget. Tillväxtanalys anser dock att affärsängelsatsningen (inom nätverksinriktade 

aktiviteter) är relevant att följa upp efter en viss tid genom att undersöka om intresset för 

miljöteknik har ökat på ett bestående sätt samt om några investeringar faktiskt har gjorts. 

Vid intervjun med följeforskningsteamet menar myndigheten att ett viktigt värde i upp-

draget har varit att kunna informera om potentialen för privata investeringar i miljöteknik. 

Tillväxtanalys (2012b) har dock tidigare analyserat det privata riskkapitalets potential att 

bidra till investeringar i miljöteknik och funnit att branschen är intresserad av ny teknik 

och innovationer. Huvuddelen av miljöteknikinvesteringarna är dock långsiktiga och 

kapitalintensiva vid uppskalning, vilket inte passar riskkapitalbolags investeringsmodeller. 

Riskkapitalinvesterare är däremot intresserade av de miljöteknikinvesteringar som inte är 

kapitalintensiva och som är billiga att expandera. Det finns även en ”politikrisk” för att 

regler, styrmedel, miljöskatter etc. kan förändras, och den utgör, vid sidan om teknikrisken, 

en faktor som kan minska intresset från potentiella investerare. 

Det breda arbetssättet – finansiering spreds ut på ett stort antal ganska olikartade insatser – 

som har tillämpats kan vara en styrka ur ett brett kunskapsuppbyggnadsperspektiv. Å andra 

sidan så kan det ses som en svaghet eftersom det minskar utvärderingsbarheten samt kan 

förväntas ge mindre resultat i varje enskild insatstyp. Sannolikt eroderas också resultat av 

karaktären ”ökad kunskap om möjligheten att investera i miljöteknik” relativt snabbt 

eftersom kunskap, information och insikter är en färskvara. En persons tidskriftsläsning har 

sannolikt låg påverkan på dennes långsiktiga beteende, dessutom är det möjligt att stora 

delar av målgruppen som mottagit tidskriften i praktiken aldrig läser den. 
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Additionalitet av uppdraget 

Tillväxtanalys har tidigare bedömt att insatsen har relativt god additionalitet, och Energi-

myndigheten menar att insatserna troligen inte hade genomförts utan stödet genom miljö-

teknikstrategin (Tillväxtanalys, 2013). Energimyndigheten hade dock ett informellt nätverk 

med riskkapitalister
18

 innan man tilldelades uppdraget (och som man såg som en resurs i 

samband med att uppdraget drogs igång). Dessutom fanns tidskriften Investera i Cleantech 

sedan tidigare, men den fokuserade då på energisektorn och inte miljöteknik generellt. 

Flera insatser inom uppdraget har fått medfinansiering från andra aktörer, vilket kan tyda 

på en hävstångseffekt. Ett exempel är arbetet med affärsängelnätverket som till 50 procent 

finansierats av Connect.
19

  

Vi har inte kunnat bedöma uppdragets additionalitet i förhållande till andra aktörer som 

arbetar med att öka de privata investeringarna på miljöteknikområdet. Inkubatorer söker 

ibland privat finansiering till miljöteknikföretag och Business Sweden gör vissa insatser i 

denna riktning. Energimyndigheten menar själva att mervärdet och additionaliteten i hög 

grad ligger i det breda angreppssättet där man kunnat arbeta med finansiering av miljö-

teknik på flera olika sätt. 

Långsiktigt tillvaratagande 

Energimyndigheten uppger att en av de totalt sju satsningarna får en fortsättning efter att 

uppdraget avslutas 31 mars 2015, och att övriga sex uppdrag inte kommer att drivas vidare. 

Energimyndigheten fortsätter att arbeta med Connect Green, det affärsängelsnätverk för 

miljöteknik som byggts upp i samverkan med Connect. Den insatsen är också, menar 

myndigheten, en insats som i särskilt hög utsträckning kräver långsiktigt engagemang 

(Stubelius, 2014-12-12). 

Energimyndigheten har i hög grad arbetat upp kunskaper och erfarenheter om privata 

investeringar i miljöteknik samt relationer mellan privata och offentliga investerare som 

har värde för framtiden. 

Bedömning 

Tillväxtanalys bedömer att de genomförda aktiviteterna är relevanta i förhållande till 

regeringens mål för uppdraget. Andra faktorer än informationsbrist bedöms dock utgöra 

större hinder för investeringar i innovativ miljöteknik, och därför har uppdraget begränsad 

potential att ge de önskade effekterna. En svaghet i uppdragets genomförande är att 

finansieringen har fördelats på ett stort antal olikartade insatser, varav många av dessa 

utgjort informationsinsatser, vars långsiktiga påverkan på målgruppen generellt sett inte 

kan förväntas vara särskilt stor. Energimyndigheten planerar ta tillvara erfarenheterna från 

bland annat Cleantech Forum i sitt fortsatta arbete med affärsängelsnätverket tillsammans 

med Connect. Energimyndigheten bedömer även att de inte hade genomfört aktiviteterna 

utan det särskild uppdraget, vilket pekar på att en hög grad av additionalitet av uppdraget. 

                                                 
18 Corporate Venture samt Venture Capital. 
19 Att ett uppdrag inte finansierar insatser till 100 % kan tolkas positivt som ”uppväxling” av medel. 
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4 Ett innovativt offentligt Sverige 

4.1 Innovationsupphandling (Vinnova och Energi-
myndigheten); och Innovationstävlingar (Vinnova) 

Teknik- och innovationsupphandlingsuppdraget 

Vinnova har beviljat 15 miljoner kronor till 11 unika projekt, varav fyra avser förstudier och sju 

utvecklingsprojekt omfattande så kallade förkommersiella upphandlingar. Behovsägarna är framför 

allt kommunala bolag. 

Energimyndigheten har beviljat 11 miljoner kronor till 15 projekt, varav 13 avser förstudier och två 

genomförandeprojekt. Bland de 13 unika projektägarna finns nio organisationer som omfattas av 

upphandlingslagstiftningen (kommuner inklusive kommunala bolag, landsting, statliga myndigheter 

och offentliga universitet). Ett forskningsinstitut har beviljats medel för fyra projekt. 

Innovationstävlingsuppdraget 

Totalt 8,9 miljoner kronor har beviljats till 27 projekt med totalt 14 unika behovsägare. Av dem är 

åtta organisationer som omfattas av upphandlingslagstiftningen, medan fem är privata företag.20 

Flera projekt pågår fortfarande vid tiden för denna uppföljning. 

Måluppfyllelse 

Dessa två upphandlingsinriktade uppdrag har fyra huvudsakliga mål: ökad miljönytta, mer 

kunskap och kompetens om innovationsupphandling, ökad innovation inom svenska miljö-

teknikföretag, samt att innovativa miljöteknikföretag får en första kund/kunder.
21

 Det lång-

siktiga effektmålet för båda uppdragen är ökad export och ekonomisk tillväxt i Sverige. 

Tillväxtanalys har intervjuat de uppdragsansvariga vid Vinnova och Energimyndigheten 

och studerat dokumentationen kring uppdraget i syfte att utröna huruvida uppdragen, så 

som de har genomförts har potential att bida till att målen nås. 

Det finns olika metoder som kan användas i en upphandlingsprocess: (vanlig) upphand-

ling, innovationsvänlig upphandling, katalytisk innovationsupphandling och förkommersi-

ell upphandling (så kallad Pre-Commercial Procurement). Tabell 5 innehåller en översikt 

av dessa typer av upphandlingsprocesser. 

Innovationsupphandling definieras i Den nationella innovationsstrategin som 

”[u]pphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer. 

Innovationsupphandling innefattar dels upphandling som sker på ett sådant att den inte 

utesluter nya lösningar, så kallad innovationsvänlig upphandling, dels upphandling av 

innovation, det vill säga upphandling av framtagande av nya lösningar som ännu inte finns 

på marknaden.” (Regeringen 2012, s 55) En central skillnad mellan innovations-

                                                 
20 En projektägare är en ekonomisk förening. 
21 Målen för de två uppdragen är att: 

– bidra till långsiktiga kostnadsbesparingar och positiva miljöeffekter för upphandlande aktörer, ökad 

utveckling av teknik för miljövänliga lösningar och stärkt innovationskraft hos svenska företag 

(Innovationsupphandling, N2012/2145/E) 

– bidra till att ett antal innovationsupphandlingar finansieras i praktiken, stimulera och öka intresset för och 

kunskapen om innovationsupphandling bland upphandlande aktörer, och ge företag med innovativa lösningar 

möjlighet att få en första kund (Innovationstävlingar, N2013/2920/E). 
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upphandlingar och vanliga upphandlingar är att behovsägaren, den upphandlande aktörer, 

beskriver den funktion som ska fyllas i stället för att i detalj beskriva den vara eller tjänst 

som ska köpas in, för att på så sätt inte utesluta nya lösningar.
22

 

Vinnovas utlysningstext för Innovationstävlingsuppdraget är tydligt riktad mot för-

kommersiella upphandlingar. Det finns ingen utlysningstext för Innovationsupphandlings-

uppdraget eftersom uppdraget enligt Vinnova och Energimyndigheten (Lundström och 

Pousette, 2014-11-14) främst marknadsfördes vid seminarier och besök samt genom 

telefonsamtal med potentiella intressenter. Det bekräftades dock av Vinnova under 

intervjun med Tillväxtanalys att projekten avser förkommersiella upphandlingar. Energi-

myndigheten har fram för allt finansierat förstudier. De menar att man inte förrän för-

studierna har avslutats kan förutse vilka typer av upphandlingsprocesser de kan leda till 

(Westerberg, 2015-02-24).  

Tabell 5 Upphandlingstypologi 

Kategori av upphandling Behovsbeskrivning i 
förfrågningsunderlaget 

Krav på 
innovation 

Leder till faktiskt 
inköp 

(Vanlig) upphandling* Behovet och produkten  Nej Ja 

Innovationsvänlig 
upphandling 

 

Funktionskrav Nej, men 
innovationer 
välkomnas 

Ja 

Katalytisk 
innovationsupphandling 

  

Funktionskrav Ja Ja, men inte av den 
upphandlande 
myndigheten utan 
av en förutbestämd 
beställargrupp 

Förkommersiell upphandling 

(Pre-Commercial 
Procurement, PCP) 

Funktionskrav Ja Nej, enbart 
forskningsresultat 
eller en prototyp 
levereras 

*Inte en typ av innovationsupphandling. 

Källa: Egen bearbetning av Edquist (2014) 

Förkommersiell upphandling avser i första hand produktutveckling och ligger inte inom 

ramen för Lagen om offentlig upphandling (LOU) utan omfattas av ett FoU-undantag. Den 

handlar om att upphandla FoU-resultat eller en prototyp som ska testas. För att behovs-

ägaren ska få köpa in en produkt för att tillgodose behovet eller fylla en identifierad 

funktion, så måste den fortfarande upphandlas. Det är teoretiskt sett möjligt för behovs-

ägare att upphandla en innovation som är resultat av en förkommersiell upphandling. 

I praktiken saknas det dock exempel i Sverige där man har lyckats brygga utvecklingsfasen 

i den förkommersiella upphandlingen med en efterföljande upphandling. Svårigheten 

ligger bland annat i att den upphandlande aktören ska kunna påvisa att ett företag som varit 

med i utvecklingsfasen inte har mer information om det som ska upphandlas än någon 

annan tänkbar leverantör, och därmed inte kan anses ha fått otillbörliga konkurrens-

fördelar. 

                                                 
22 Exempel från Edquist (2014): Trafikverket kan upphandla en lägsta ljudnivå i stället för att upphandla 

bullerplank. Potentiella leverantörer får då lämna anbud med olika lösningar på problemet, och vissa av dessa 

lösningar kan vara nya på marknaden eller nya i en viss miljö. 
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Det påpekades också i Innovationsupphandlingsutredningen att likabehandlingsprincipen 

innebär att upphandlande aktörer måste vara noggranna med dokumenteringen av 

utvecklingsfasen från en förkommersiell upphandling i en efterföljande upphandling.
23

 Det 

finns med andra ord ett gap mellan utvecklingsfasen och upphandlingsfasen som projekten 

inom dessa två uppdrag från miljöteknikstrategin kan ha svårt att överbrygga. Enligt 

Vinnova stannar IP-rättigheterna hos leverantören inom ramen för projekten (Lundström 

och Pousette, 2014-11-14), vilket innebär att behovsägaren inte äger några rättigheter till 

den vinnande lösningen som man har delfinansierat och möjligen bidragit till att ta fram. 

I skrivande stund har ett utvecklingsprojekt och två förstudier avslutats. Behovsägaren i det 

avslutade utvecklingsprojektet överväger om att börja undersöka möjligheten att upphandla 

innovationen. Enligt Vinnova har andra upphandlande aktörer kunnat upphandla produkten 

(Widmark och Fineman, 2015-02-05). Att projekten huvudsakligen avsett förstudier och 

utvecklingsfasen i förkommersiella upphandlingar innebär att de upphandlande aktörerna 

ännu inte har fått erfarenhet av att, genom en upphandling, faktiskt köpa in innovationer 

som tillgodoser identifierade behov.  

Erfarenhetsspridning 

Enligt regeringsuppdraget är syftet med uppdraget att upphandlande aktörer ska öka sin 

kompetens om och sitt intresse för innovationsupphandling. Projektportföljens samman-

sättning motsvarar inte denna ambition av tre skäl: 

1. Flera behovsägare som inte behöver tillämpa upphandlingslagstiftningen har beviljats 

medel för att genomföra projekt. (Detta gäller främst uppdraget om innovations-

tävlingar.) 

2. Det finns liten spridning av behovsägare, med en geografisk koncentration i projekten 

och ett antal kommuner som har genomfört flera projekt inom ett eller båda uppdragen. 

I minst ett fall har ett mycket likartat projekt fått finansiering ifrån båda uppdragen. 

3. Flera av behovsägarna genomför sina projekt med hjälp av en konsult som projekt-

ledare. Därför behöver det undersökas huruvida man har planer för att överföra 

kunskapen till behovsägaren. 

En möjlig anledning till projektportföljens sammansättning är det låga söktrycket. Vinnova 

och Energimyndigheten upplever att de behövde ”sälja in” uppdragen till potentiella 

projektägare och att responsen var ljummen (Lundström och Pousette, 2014-11-14). Alla 

projektansökningar som kom in beviljades, men ansökningarna diskuterades med myndig-

heterna innan de formellt lämnades in. De sökande kunde alltså justera sina ansökningar 

innan de skickades in eller välja att inte söka. En förutsättning för att dessa två uppdrag ska 

kunna bli katalytiska och ge bredare effekter i samhället är att kunskaper och erfarenheter 

sprids till fler upphandlande aktörer än de som har fått bidrag. Ett lärseminarium 

                                                 
23 ”En leverantör ska inte uteslutas från upphandlingsförfarandet endast på den grunden att denna utfört visst 

förberedande arbete, En leverantör har dessutom en rätt av visa att det i det konkreta fallet inte medför någon 

snedvridning av konkurrensen om de tillåts delta. Med anledningen av detta gör utredningen bedömningen att 

likabehandlingsreglerna och reglerna om jäv inte utesluter deltagare i t.ex. en förkommersiell upphandling att 

delta i en senare kommersiell upphandling.  

Det torde däremot vara viktigt att dokumentera relationer till eventuella leverantörer vid 

innovationsupphandling och innovationsfrämjande upphandling, innan upphandlingen startar, men reglerna om 

jäv och likabehandling hindrar inte en upphandlande myndighet från att göra innovationsupphandlingar eller 

innovationsfrämjande upphandlingar.” (SOU 2010:56, s. 153) 
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(Innovationstävlingar) och en regionalturné (Innovationsupphandlingar) är inplanerade för 

att sprida lärdomar och skapa engagemang. Vinnova har även ett avtal med Konkurrens-

verket om att sprida information om och lärdomar av innovationsupphandling. 

Additionalitet och långsiktigt tillvaratagande 

Energimyndigheten har sedan 1990–talet arbetat med så kallade teknikupphandlingar, 

vilka är en form av katalytisk innovationsupphandling där man samlar beställargrupper 

med målet att ge en signal till marknaden om storleken på den potentiella efterfrågan på en 

innovation. Myndigheten har sedan 2003 fördelat omkring 230 miljoner kronor till projekt 

på området. För Energimyndigheten är det således inget nytt att stödja offentliga aktörer 

med upphandling av teknik och innovation på energiområdet, utan det nya består i att även 

inkludera andra typer av miljöteknik i programmet. 

Vinnova har arbetat med innovationsupphandlingar från ett policyperspektiv sedan 2006 

och gjorde 2011 sin första utlysning av projektmedel avseende innovationsupphandlingar, 

dock inte begränsat till miljöteknikområdet. 39 miljoner kronor hade beviljats till och med 

2014, exklusive projekten inom miljöteknikstrategin. Vinnova arbetade även med metod-

stöd och informationsspridning kring förkommersiella upphandlingar från 2011 fram till 

2014 när uppdraget fördes över till Konkurrensverket. 

Vinnova har även haft utlysningar avseende innovationstävlingar under åren 2013 och 

2014 inom vilka cirka tio miljoner kronor fördelades. Utlysningen var inte begränsad till 

miljöteknikområdet. 

Vinnova avser fortsätta arbetet med både innovationsupphandlingar och -tävlingar, vilket 

innebär att erfarenheterna från dessa två uppdrag kan tas tillvara framöver. Jämfört med 

tidigare utlysningar som var helt öppna har enligt Vinnova andelen miljörelaterade 

tävlingar varit förhållandevis låg. Vinnova menar därför att uppdragets inriktning på 

miljöteknikområdet varit bra eftersom det har uppmuntrat aktörerna att utveckla tävlingar 

också inom miljöområdet, även om alla medlen inte kunde upparbetas på grund av lågt 

söktryck. Vinnova anser att detta beror på uppdragets korta tidsram i kombination med en 

förhållandevis stor budget (Axelsson, 2014-11-26).
24

 

Bedömning 

Inom ramen för dessa två uppdrag har finansiering framför allt beviljats till förstudier och 

projekt avseende utvecklingsfasen i en förkommersiell upphandling, något som omfattas 

av ett FoU-undantag och därmed inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling. Utifrån 

vad vi har observerat bedömer Tillväxtanalys det som osannolikt att uppdragens tre mål 

nås på kort sikt som ett direkt resultat av de finansierade projekten. Däremot är det möjligt 

att projekten, på längre sikt, indirekt bidrar till att målen nås.  

Mål 1. Ökad miljönytta: Eftersom inga nya lösningar ännu har tagits i bruk av behovs-

ägarna kan vi inte konstatera någon ökad miljönytta som ett direkt resultat av uppdragen. 

Om förstudierna leder till en upphandling inom ramen för LOU och om de innovationer 

som tas fram inom de förkommersiella upphandlingarna tas i bruk av någon aktör vid ett 

senare tillfälle kan man då konstatera att projekten indirekt har lett till ökad miljönytta. 

                                                 
24 Totalt 8,9 miljoner kronor fördelades, av budgeten på 16 miljoner kronor. Medlen har förts över till ett annat 

uppdrag inom miljöteknikstrategin, Innovationsplattformar för hållbara städer. 
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Mål 2. Kunskap och kompetens om innovationsupphandling: Kunskapen och kompetensen 

har troligen ökat hos deltagarna, vilket även tyder på additionalitet på målgruppsnivå. Den 

avser dock främst utvecklingsfasen av förkommersiella upphandlingar som fortfarande ska 

bryggas med upphandlingsfasen för att kunna leda till faktiska inköp av innovationer. 

Regelverket ändras genom ny EU-lagstiftning som introducerar ett nytt verktyg, Innova-

tionspartnerskap, som träder i kraft i Sverige 2016. Vi har i denna uppföljning inte kunnat 

bedöma vad detta innebär för lärdomarna från dessa projekt. Se gärna Tillväxtanalys 

(2014b) för en diskussion av den nya lagstiftningen. 

Mål 3. Ökad innovation inom svenska miljöteknikföretag: De utvecklingsprojekt som 

finansierades inom ramen för detta uppdrag syftar till att stimulera miljöteknikföretag att 

utveckla innovativa lösningar som kan fylla behov hos de upphandlande aktörerna. Detta 

kan förväntas leda till ökad innovationsaktivitet hos potentiella leverantörer. Eftersom 

många av projekten fortfarande pågår är det för tidigt att bedöma graden av innovations-

aktivitet i de anbud som har lämnats in samt antalet företag som har engagerat sig i 

projekten.  

Mål 4. Innovativa miljöteknikföretag har fått möjlighet att få en första kund: Det kan inte 

konstateras att företag har fått en första kund som ett direkt resultat av detta uppdrag 

eftersom projekten med ett möjligt undantag hittills inte har lett till några faktiska inköp 

genom en upphandling. I vissa fall kan innovativa företag ha fått demonstrations-

möjligheter som i förlängningen indirekt kan leda till att de får en första kund. 

Tillväxtanalys rekommenderar att detta uppdrag följs upp en tid efter projekten har 

avslutats. I första hand föreslår vi att behovsägarna och företagen som har lämnat anbuden 

intervjuas för att studera vad de har lärt sig, om utvecklingsfasen och upphandlingsfasen 

har kunnat bryggas, samt om aktörerna har valt att arbeta vidare med eller delta i upp-

handlingar av innovationer i någon form. Additionaliteten på uppdragsnivå bedöms vara 

låg eftersom Vinnova och Energimyndigheten har sedan tidigare har verksamhet på 

området. Uppdraget kan dock sägas ha tillfört ytterligare resurser. Förutsättningarna för ett 

långsiktigt tillvaratagande bedöms vara goda eftersom båda myndigheterna avser fortsätta 

med denna verksamhet. 
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5 Vägen till nya marknader 

5.1 Forskning och kompetensutveckling (Vinnova) – del 2: 
Bygginnovationen Export 

Inom ramen för Bygginnovationen Export har 7,1 miljoner kronor beviljats till totalt 14 projekt, varav 

8 förstudier som beviljades sammanlagt 1,6 miljoner och 6 fullskaliga projekt som beviljades 

sammanlagt 5,5 miljoner kronor. Tanken med uppdraget var att SMF i byggsektorn skulle få 

draghjälp av större företag för att exportera innovativ teknik. Utlysningen skedde som en del av det 

bredare programmet Bygginnovationen som dock inte har krav på vare sig miljö- eller 

exportinriktning. 

Måluppfyllelse 

Tillväxtanalys bedömer att de projekt som finansieras inom ramen för Bygginnovationen 

Export ämnesmässigt uppfyller ett av regeringens mål för uppdraget: ”att underlätta export 

av miljöteknik på internationell marknad” (Regeringen, 2011b). Utlysningen har riktats 

mot små miljöinnovativa företag inom byggbranschen som med draghjälp av stora företag 

skulle testa eller vidareutveckla teknik i tidiga skeden på exportmarknader. Det stora 

företaget skulle agera som ett så kallat lokomotiv för det lilla företaget. Ett lokomotiv-

företag är ett större företag som är internationaliserat eller har omfattande exporterfarenhet 

och som tar med ett mindre företag i en exportsatsning. Det lilla företagets produkt kan till 

exempel vara en del av lokomotivföretagets erbjudande på utländska marknader. Företagen 

kan också ha en mentor–adeptrelation. 

Tillväxtanalys lät en konsult genomföra kortare strukturerade intervjuer med de totalt 

fjorton projektägarna
25

 för att få information om deras tidigare internationella erfarenhet 

samt belysa deras syn på stödet och eventuella resultat. Svarsfrekvensen var 100 procent. 

De flesta företag som beviljades stöd inom Bygginnovationen Export visade sig ha export-

erat tidigare. De var alltså inte helt utan exporterfarenhet, men endast ett av företagen hade 

tidigare exporterat den produkt som projektet avsåg. Se Figur 12.  

                                                 
25 Projektägarna var i regel det små företagen. I endast ett fall var lokomotivföretaget projektägare. 
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Figur 12 Bygginnovationen Export – projektägares tidigare exporterfarenhet. ”Har ni exporterat tidigare?”  

Källa: intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Elva av de fjorton projektägarna ansåg att lokomotivföretagsmodellen varit positiv. Två 

var tveksamma till modellen efter projektet och en projektägare uppger att samarbets-

partnern var ett forskningsinstitut och inte ett stort företag så som var avsikten med upp-

draget. Flera respondenter svarar att lokomotivföretagsmodellen har fungerat bra för att 

stödja småföretag i exportsatsningar. 

Ja, definitivt, det behövs drivande aktörer med expertiskunskap för att kunna utveckla 

idéerna. 

Ja, ett ypperligt sätt att få till samarbeten och starta nya samarbeten. 

Ja, det gör det, däremot tar det mycket resurser att gå på export. 

Vinnova menar dock att lokomotivmodellen inte passade många av de stora medlems-

företagen i det bredare programmet, Bygginnovationen. Dessa företag driver ofta sin 

verksamhet utanför Sverige genom separata bolag som i huvudsak använder lokala 

underleverantörer (Axelsson, 2011-11-26). 

Elva projektägare uppger att de sedan tidigare samarbetade med några eller samtliga av 

sina projektpartners. Förstärkt samarbete uppges också vara det vanligaste resultatet av 

projekten, endast en projektägare förväntade sig en exportaffär i närtid som ett resultat av 

projektet (Figur 13). Detta är ett inte helt oväntat resultat eftersom stödet avsåg FoU-

projekt snarare än export av redan kommersialiserbara lösningar. 

8 4 

2 

Ja

Nej

Vet ej



UTVÄRDERING AV REGERINGENS MILJÖTEKNIKSTRATEGI 

43 

 

Figur 13 Bygginnovationen Export – resultat av projekten. ”Har projektet lett till några resultat?” 

Källa: intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Åtta av projekten avsåg stöd till förstudier, och dessa projekt kan potentiellt leda till 

ytterligare resultat på sikt om arbetet fortsätter. Hälften av de projektägare som fick stöd 

för förstudier uppger att de söker ytterligare stöd för att fortsätta med projektet. Två 

projektägare fortsätter satsningen med egna resurser. Någon har redan fått fortsatt 

finansiering från Bygginnovationens ordinarie utlysning och några söker stöd från andra 

håll. En projektägare har fått avslag från Bygginnovationen och två har valt att inte fort-

sätta med en fullskalig satsning eftersom det visade sig att projektet inte var genomförbart. 

Sammantaget har de allra flesta alltså antingen fortsatt med projektet på något sätt eller har 

ambitionen att fortsätta. 

Additionalitet för målgruppen 

Det finns delade meningar kring huruvida den aktuella satsningen hade genomförts utan 

stödet från Vinnova (Figur 14). Fem respondenter menar att de hade genomfört satsningen 

ändå medan nio menar att de troligen inte hade gått vidare. Tre är osäkra. Flera av de 

projektägare som hade valt att gå vidare utan stödet tror dock att satsningen inte hade skett 

lika snabbt eller varit lika omfattande. Detta tyder på att uppdraget kan ha bidragit till 

satsningar som inte hade ägt rum utan stöd. 
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Figur 14 Projektägarnas bedömning av stödets additionalitet. ”Hade ni genomfört exportsatsningen utan 
stödet?” 

Källa: intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Något som däremot kan tyda på bristande additionalitet för mottagarna är om projektägare 

använder andra liknande offentliga stöd. Det framkom i undersökningen att projektägarna 

inom Bygginnovationen Export i stor utsträckning nyttjar stödsystemet för internatio-

nalisering och/eller innovation.
26

 Samtliga projektägare hade tidigare tagit del av andra 

stöd än Bygginnovationen Export, och tretton av de totalt fjorton projektägarna uppger att 

de tidigare tagit del av stöd från Vinnova. Tio projektägare har tidigare tagit del av stöd 

från två till fyra andra statligt finansierade aktörer, varav den vanligast förekommande 

aktören är Almi (Figur 15).  

                                                 
26 Respondenter tillfrågades om de sex statligt finansierade stödgivarna i Figur 15.  
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Figur 15 Andra statliga stöd projektägare nyttjar. ”Har du tidigare tagit del av stöd från några av följande 
aktörer?” 

Källa: intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Additionalitet av uppdraget 

Programmet Bygginnovationen skapades redan 2011 och Vinnova allokerade 7 miljoner 

kronor till programmet årligen under perioden 2011–2013. År 2014 allokerades 12 

miljoner kronor till programmet. Bygginnovationen är ett samarbete mellan näringslivets 

aktörer och Vinnova, och initiativet togs, enligt Vinnova, av näringslivet (Axelsson, 2014-

11-26). Uppdraget inom miljöteknikstrategin, Bygginnovationen Export, administreras 

tillsammans med Bygginnovationen. Vinnova menar att det exportinriktade programmet 

gav dem möjlighet att testa en ny inriktning (bland annat lokomotivföretagsmodellen) 

(ibid.). 

Uppdraget medförde ökade resurser till innovativa projekt på byggområdet med 10 

miljoner kronor över tre år. Endast 7 miljoner kunde dock allokeras till projekt på grund av 

lågt söktryck. Vinnova menar att det kan finnas flera skäl till detta, till exempel att loko-

motivföretagsmodellen inte passade de stora medlemsföretagen inom det bredare program-

met Bygginnovationen, men att den kunde ha varit aktuell för andra stora företag som man 

inte lyckades nå genom Bygginnovationens plattform (ibid.). En annan förklaring kan vara 

att de resurser som tillkom inom regeringsuppdraget var öronmärkta för mycket i detalj. 

Projekt som uppfyller Bygginnovationen Exports kriterier kunde dock redan tidigare söka 

finansiering inom ramen för Bygginnovationen (det bredare programmet). Vinnova har 

även andra program som målgruppen för Bygginnovationen Export har möjlighet att söka 

medel från, till exempel Forska och Väx. Detta tyder på att uppdraget har en låg grad av 

additionalitet jämfört med andra befintliga program, vilket innebär att liknande resultat 

möjligen kunde uppnåtts genom att allokera mer medel till dessa existerande program. 

En möjlig additionalitet från uppdraget kunde vara ifall miljöteknik hade haft svårare att 

hävda sig i konkurrensen om medel i andra program. Enligt Vinnova var söktrycket högt 

till det bredare programmet Bygginnovationen, och beviljandegraden var 40 procent (248 
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ansökningar till och med den 5 november 2014, varav 100 beviljats stöd) (Lagerqvist, 

2014-12-08.). Tillväxtanalys kan inte bedöma hur miljöteknikföretag har hävdat sig i 

konkurrensen om dessa projektmedel eftersom information om den miljöförbättrande 

potentialen hos projekten som har fått avslag inte finns att tillgå. Anledningen är att 

Bygginnovationens styrelse (näringslivsrepresentanter och forskare som granskar ansök-

ningarna innan Vinnova får dem för beslut) inte gör någon granskning av projektens 

potentiella miljönytta. En analys av det bredare programmet visar dock att över hälften av 

portföljen (54 procent utifrån antal projekt, och 53 procent utifrån beviljade medel) 

förväntas ha direkta eller indirekta positiva miljöeffekter. 

Bedömning 

Ett tydligt resultat av uppdraget var att de deltagande småföretagen fick testa att satsa på 

att exportera en innovativ produkt med stöd från ett stort företag (lokomotivföretags-

modellen), och flera deltagare uppger att de känner sig mer förberedda för export efter 

programmet. Deltagarna var positiva till lokomotivföretagsmodellen efter att ha provat den 

men det låga söktrycket till programmet samt att man inte kunde fördela budgeten i sin 

helhet visar också på ett svagt intresse från målgruppen. Tillväxtanalys ser potentiella 

problem med den höga graden av öronmärkning av resurser och de detaljerade stödkriterier 

som funnits i detta uppdrag. Den riskerar skapa en diskrepans mellan stödprogrammet och 

aktuella behov och idéer i det svenska näringslivet, vilket åtminstone delvis verkar ha 

skett. 

Något som tyder på låg additionalitet för målgruppen är att samtliga projektägare redan 

visar sig finnas inom andra stödsystem och endast en hade inte fått några tidigare stöd från 

Vinnova. En analys av andra innovationsstöd visar att de finansierade projekten hade 

kunnat söka medel från ett antal andra utlysningar hos Vinnova, inklusive från det bredare 

programmet Bygginnovationen. Tillväxtanalys bedömer därför även att uppdraget har en 

låg grad av additionalitet. Uppdraget kan ha skapat ökad administrativ börda hos den stöd-

administrerande myndigheten, utan att ge något tydligt mervärde. Eftersom Vinnova 

planerar att fortsätta bedriva det bredare programmet, Bygginnovationen kommer erfaren-

heterna från detta uppdrag att kunna tillvaratas framöver. 

5.2 Forskning och kompetensutveckling (Vinnova) – del 3: 
Internationell samverkan för miljöinnovationer 

Totalt har 33 stycken så kallade A-projekt (samarbetsuppbyggnad och förstudier för internationella 

forsknings- och utvecklingsprojekt) beviljats stöd för internationell samverkan med aktörer i Brasilien 

och Kina. Stödbeloppet var drygt 15 miljoner kronor. Under 2013 och 2014 beviljades även, inom 

ramen för programmet, medel till fullskaliga så kallade B-projekt (internationella forsknings- och 

utvecklingsprojekt). Vidare har 9 projekt beviljats stöd i Kina om totalt 40 miljoner kronor (varav 

Vinnova stod för hälften av medlen och Energimyndigheten för hälften). I Brasilien har 7 projekt 

beviljats stöd om totalt cirka 28 miljoner. Totalt kommer 25 miljoner kronor av de beviljade medlen 

från miljöteknikstrategin, och resten från Vinnovas FoU-anslag samt Energimyndigheten. 

För båda länderna har A-projekten avslutats och slutrapporterats. B-projekten är ännu i ett 

förhållandevis tidigt stadium: de kinesiska projekten löper under perioden 2013–2016 och de 

brasilianska under 2014–2017. Av denna anledning har vi i denna rapport valt att fokusera på 

uppföljning av A-projekten. 
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Måluppfyllelse 

Fokus för uppdraget Internationell samverkan för miljöinnovationer ska, enligt regerings-

uppdraget, vara att utveckla och anpassa miljöteknik på tillväxtmarknader i större städer, 

gärna i utvecklingsländer (Regeringen, 2011b). Tanken är att svensk miljöteknik ska 

kopplas till behov i de aktuella städerna och utvecklas på plats för att matcha dessa behov.  

Enligt uppdragsansvariga hos Vinnova är målet för A-projekten bildandet av samarbets-

konsortier för att senare kunna genomföra ett fullskaligt forsknings- och utvecklingsprojekt 

(med till exempel B-projektsmedel) (Vasquez, 2014-11-06). Det är med andra ord upp-

byggnad av ett samarbete som vi kan förväntas se som resultat från A-projekten i det skede 

vi är nu. 

I syfte att utröna huruvida uppdragets genomförande har potential att bidra till målupp-

fyllelse har Tillväxtanalys intervjuat de uppdragsansvariga vid Vinnova och studerat 

dokumentationen kring uppdraget (utlysningstexterna, projektansökningar, efterrapporter 

samt Vinnovas interna uppföljnings- och utvärderingsrapporter) för A-projekten. Vidare 

har vi låtit genomföra kortare strukturerade telefonintervjuer med projektledare för de A-

projekt som inte fått fortsatt finansiering i form av B-projektmedel. 

De huvudsakliga målen för A-projekten bör ses som stärkande av nätverk för internatio-

nellt forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete samt främjande av etablering av 

långsiktigt hållbara kontakter mellan svenska och internationella konsortier. Därför har vi 

undersökt om projekten har fortsatt efter finansieringstidens slut (Figur 16). 

I cirka hälften av fallen har samarbetet fortsatt i någon form, och en fortsättning av 

samarbetsprojektet planeras i sex fall. Utfallet av A-projekten kan således anses positivt i 

22 av 28 undersökta projekt eftersom målet ”att bilda ett varaktigt samarbetskonsortium” i 

alla fall delvis har uppnåtts.  
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Figur 16 A-projektens framtid. ”Har projektet fortsatt efter projektfinansieringens slut?” 

Källa: intervjuer med projektledare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

I projekten som finansieras inom ramen för programmet Internationell samverkan för 

miljöinnovationer ska fokus ligga på att stimulera samverkan mellan akademi, institut, 

offentliga aktörer och företag. Enligt regeringsuppdraget är syftet att utveckla ”fler 

konkurrenskraftiga företag, tillväxt och fler arbetstillfällen inom miljötekniksektorn” 

(Regeringen, 2011b). Vinnova betonar också i utlysningstexten att konsortierna ska drivas 

av innovationsintressen som ”formulerats av näringslivsaktörer” (Vinnova, 2012b). I 21 av 

33 fall leds dock A-projekten av ett universitet eller forskningsinstitut snarare än ett 

företag, och samma tendens finns för ledningen av B-projekten. Detta behöver inte betyda 

att företagens behov inte beaktas eller att innovationsintressena inte formulerats av 

näringslivet. Men för att målet med programmet ska uppnås är det viktigt att säkerställa att 

så inte är fallet.
27

  

Vinnova menar att universitet eller institut ofta blir projektledare eftersom de har god vana 

att hantera de administrativa rutinerna som är förknippade med konsortieprojekt. Detta är 

troligen en korrekt bedömning. De A-projekt som valt att inte söka finansiering från 

Vinnova för B-projekt tillfrågades om anledningen till detta. Sex av åtta projektledare 

uppgav att de avstod för att deras projekt inte levde upp till Vinnovas kriterier för B-

projektfinansiering eller för att den administrativa bördan var för stor (Figur 17). De 

                                                 
27 Vinnova kräver i sina utlysningar medfinansiering från företag, vilket de menar säkerställer aktivt deltagande 

(Fridén, 2015-01-27). Då målen och ambitionen med detta uppdrag har ett så uttalat näringslivsfokus kan det 

dock vara relevant att i mer detalj analysera företagens roll i samarbetskonsortierna för att försäkra sig om att 

man verkligen når de aktörer som man ämnat stödja.  
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projektledare som uppgav den administrativa bördan som anledningen var alla från företag. 

Det kan därmed finnas anledning för Vinnova att undersöka om deras ansökningsprocess i 

det här fallet var anpassad för syftet (att innovationsintressena skulle vara formulerade av 

näringslivet). 

 

Figur 17 Anledningar till att vissa A-projekt inte sökte fortsatt finansiering inom ramen för programmet 
Internationell samverkan för miljöinnovationer. Varför söktes inte B-projektfinansiering? 

Källa: Intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Additionalitet för målgruppen 

Det faktum att någon form av fortgående samarbetskonsortium bildats i merparten av 

projekten under programperioden innebär dock inte nödvändigtvis att detta inte hade skett 

även utan programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer. Det är mycket svårt 

att bedöma den kontrafaktiska situationen – vad som skulle hänt om programmet inte 

existerat och denna finansiering inte var tillgänglig.  

Tillväxtanalys (2013) har tidigare bedömt förutsättningarna för additionalitet på insats-

nivån som förhållandevis höga eftersom det är fråga om en ambitiös satsning för få till 

stånd långsiktiga samarbetskonstellationer på utmanande marknader. 

En indikation på att projektet skulle kunna ha skett även utan Vinnovafinansieringen kan 

vara om organisationen eller projektledaren redan hade erfarenhet av samverkan med 

aktörer eller arbete i landet, på det aktuella området eller ett närliggande. Bland A-

projekten var detta fallet i drygt hälften av projekten. Vi frågade även projektledarna hur 

de hade etablerat kontakten med partners i projektlandet (Figur 18). Endast i två av de 

totalt 33 projekten hade kontakten etablerats genom Vinnovaprojektet, vilket tyder på att 

additionaliteten från programmet var låg vad gäller just etablering av nya kontakter. 

Vanligast var att samarbetena, som fick finansiering genom A-projekt, byggde på 

befintliga professionella kontakter, vilket innebär att det i alla fall fanns förutsättning för 

ett samarbetskonsortium skulle kunna ha vuxit fram i många fall, även utan Vinnova-

insatsen. Finansieringen genom Vinnova kan å andra sidan ha varit av stor vikt för 

fördjupningen av samarbetena.  
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Figur 18 Hur etablerades kontakten med partnern(a) i projektlandet?  

Källa: intervjuer med projektägare genomförda av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

I en uppföljning av A-projekten i Brasilien (genomförd av en doktorand vid Lunds 

universitet för Vinnovas räkning) undersöktes additionaliteten av Vinnovas finansiering 

genom att projektledarna tillfrågades om deras bedömning av betydelsen av A-projekt-

medlen för projektet. Av 21 intervjuade projektledare uppgav 14 stycken att medlen från 

Vinnova varit viktiga för deras projekt (uppbyggnaden av samarbetskonsortium) 

(Nascimento, 2014).
28

 

Additionalitet av uppdraget  

Det är även intressant att diskutera additionaliteten av uppdraget. Det vill säga, skulle 

Vinnova ha arbetat med frågor relaterade till internationell samverkan för miljöinnovation-

er om de inte fått det aktuella uppdraget inom ramen för miljöteknikstrategin. Även här 

talar vi om en svårbedömd kontrafaktisk situation. En indikation skulle kunna vara om 

myndigheten arbetat med dessa eller snarlika frågor tidigare. 

Detta är till viss del fallet eftersom programsatsningen bygger vidare på bilaterala 

myndighets- och universitetssamarbeten som Vinnova var involverade i redan innan de 

fick uppdraget inom miljöteknikstrategin. Vinnova hade sedan tidigare ett uppdrag från 

regeringen att initiera och stödja innovationssamarbete med Brasilien. Miljöinnovationer 

var ett av de områden man fokuserat på och flera pilotprojekt hade genomförts. I Kina var 

dessutom ett samarbete mellan Ministry of Science and Technology (MOST) och Vinnova 

                                                 
28 Det kan dock vara oklokt att dra för långtgående slutsatser av dessa svar eftersom (1) även en projektledare 

kan ha svårt att bedöma betydelsen av medlen, och (2) det kan finnas bakomliggande motiv som påverkar hur 

respondenter svarar på denna typ av fråga när de tillfrågas av en forskare som är nära knuten till finansiären i 

fråga (i det här fallet Vinnova). 
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redan igång. (Vinnova, 2012). Enligt programansvarig på Vinnova innebar miljöteknik-

strategifinansieringen främst en möjlighet att ”växla upp” en del, för myndigheten, redan 

pågående samarbeten (Vasquez, 2014-11-06). Additionaliteten är därmed troligen främst 

volymrelaterad, vilket naturligtvis också kan vara viktigt. 

Bedömning 

Tillväxtanalys bedömer att utfallet av A-projekten är förhållandevis positivt eftersom de 

flesta har lett till samarbetskonsortier som kan bli varaktiga. I en stor majoritet av 

projekten är projektledaren antingen ett forskningsinstitut eller universitet, så för målupp-

fyllelsen är det viktigt att säkerställa att konsortierna, i enighet med målen, drivs av 

innovationsintressen som formulerats av näringslivet. Det kan även noteras att administra-

tionen kring ansökningarna och återrapporteringen upplevdes som betungande av företag, 

något som bidrog till att flera A–projekt som hade företag som projektledare inte har 

ansökt om fortsatt finansiering för B–projekt. 

Additionaliteten för målgruppen är något oklar. I en intervjustudie som genomförts på 

uppdrag av Vinnova uppgav majoriteten av projektledarna att stödet från Vinnova varit 

viktigt för uppbyggnaden av ett samarbetskonsortium. Dock bygger de allra flesta av 

konsortierna på, sedan tidigare, existerande personliga eller professionella kontakter. 

Uppdragets additionaliteten bedöms vara främst volymrelaterad eftersom Vinnova sedan 

tidigare arbetat på området. 

Programmet pågår fortfarande, men förutsättningarna för långsiktigt tillvaratagande och 

spridning bedöms som goda – bland annat tack vare samarbeten med andra myndigheter i 

Sverige och i partnerländerna. 

5.3 Ökad affärskompetens för internationella affärer 
(Tillväxtverket): Miljödriven export 

Sammanlagt 24,1 miljoner kronor har beviljats till 43 projekt, varav 35 projektägare är företag och 8 

är konsulter, nätverk eller andra organisationer som genomför aktiviteter för att stödja företags 

internationalisering. Finansieringen avser aktiviteter för att förbereda en exportsatsning. Utlysningen 

för Miljödriven export ingick i utlysningen för det bredare programmet, Miljödriven tillväxt. 

Kommentarer om programmet 

Målet för programmet Miljödriven export är enligt regeringsuppdraget att stödja miljö-

teknikföretag som vill växa genom export (Regeringen, 2012d). Utlysningarna har 

samadministrerats med Tillväxtverkets egeninitierade program Miljödriven tillväxt, vars 

syfte har varit att stödja miljöteknikföretag som vill växa, dock inte uteslutande genom 

export. Under 2013 fanns det ytterligare ett program (utanför miljöteknikstrategin) som 

administrerades genom samma utlysning, denna gång riktat mot miljöteknikföretag som 

har ambitioner att växa inom Östersjöregionen. Totalt 73 miljoner kronor allokerades 

2012–2013, varav 24 miljoner kronor härstammar från miljöteknikstrategin. Tabell 6 visar 

fördelningen mellan de olika delprogrammen. 

Att Tillväxtverket har gjort en gemensam utlysning för de tre programmen bör tolkas som 

positivt eftersom färre men större utlysningar kan underlätta för företagen att hitta ”rätt” i 

stödsystemet. Tillväxtverket bedömde projektansökningarna utifrån ett antal kvalitets-

kriterier och därefter fördelades finansieringen från de två öronmärkta anslagen och det 

generella anslaget. Det har således ingen större betydelse just för utvärderingen vilket 
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anslag projekten har fått finansiering från. Enligt Tillväxtverket var det bara ett fåtal 

projekt inom Miljödriven tillväxt som enbart gällde aktiviteter på hemmamarknaden 

(Backer-Meurke, 2014-11-21). Detta bekräftades i vår enkätundersökning
29

 där endast elva 

procent av respondenterna (fyra projekt) svarade att deras projekt inte avsåg aktiviteter 

inriktade på export.
30

 

Tabell 6 Budget för de olika delprogrammen inom Miljödriven tillväxt (i miljoner kronor) 

Program 2012 2013 2014 

Miljödriven tillväxt (exklusive programmen 

nedan) 

26 15 – 

Miljödriven tillväxt – Östersjösatsningen – 8 – 

Miljödriven tillväxt – export 

(Miljöteknikstrategin) 

8 8 8 

Totalt 34 31 8 

Källa: Egen bearbetning av uppgifter från Tillväxtverket 

*Planerat belopp vid publiceringstillfället. 

Måluppfyllelse 

Målet för regeringsuppdraget (Miljödriven export) uppges vara att stärka möjligheterna för 

svenska företag att genomföra affärer på en internationell marknad (Regeringen, 2012d). 

Tillväxtanalys lät en konsult genomföra en enkätundersökning av de företag som beviljats 

projektbidrag från de tre olika delprogrammen, och de som har fått avslag sin på ansökan. 

Svarsfrekvensen för företag som hade beviljats stöd var 50 procent (53 av 105 svarade) 

och för företag som hade fått avslag var den 40 procent (27 av 67 svarade). Vår under-

sökning omfattade endast projekt där medel hade beviljats till ett företag som förbereder en 

exportsatsning. Vi har exkluderat projekt som drivs av internationaliseringsrådgivare, 

regionala utvecklingsorgan och dylikt som har agerat som mellanhänder. Vad gäller Miljö-

driven export utgör sådana projekt 19 procent av projekten och som fick sammanlagt 

30 procent av de beviljade medlen. För att kunna göra en meningsfull uppföljning av 

resultaten av den typen av projekt behöver vi först söka information om vilka företag 

mellanhänderna stödde och på vilket sätt. 

De allra flesta företag som beviljades stöd från Miljödriven tillväxt, inklusive Miljödriven 

export och Östersjösatsningen, uppger att projekten har gett resultat trots att flera av 

projekten fortfarande pågick vid tiden för uppföljningen (se Figur 19). Totalt 43 procent av 

respondenterna uppger att de antingen har ökat exporten till befintliga marknader eller 

börjat exportera till nya marknader. 

                                                 
29 Tillväxtanalys undersökning omfattade företag som hade beviljats stöd från samtliga tre programmen samt 

företag som hade fått avslag från programmet. De företag som fick avslag har inte lagts in i något specifikt 

program, utan avslogs från den bredare utlysningen. Ansatsen, att undersöka företag som har fått avslag, har 

inspirerats av Berglund och Hanberger (2003).  
30 Dessa respondenters svar exkluderades sedan från analysen. 
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Figur 19 Har projektet gett några resultat? (antal företag) 

Källa: enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Additionalitet för målgruppen 

Regeringsuppdraget uppger att målgruppen för insatsen är ”enskilda eller nätverk av små 

och medelstora miljöteknikföretag som har en etablerad hemmamarknad och har en 

internationell tillväxtpotential.” (Regeringen, 2012d). Regeringen menar att stödet ska 

hjälpa dessa företag ta det, oftast stora steget, från hemmamarknaden till en internationell 

marknad. I vår undersökning uppgav dock 58 procent av de företag som beviljats stöd att 

de hade exporterat tidigare – även om endast 29 procent hade lyckats etablera en regel-

bunden export. Av företagen med tidigare exporterfarenhet hade 47 procent dessutom 

exporterat till länder utanför Europa. Bland de företag som fick avslag uppgav en något 

högre andel respondenter att de hade tidigare exporterfarenhet. Utifrån vilka som har fått 

stöd får vi dock ingen entydig bild av att programmet främst skulle ha bidragit till att få 

oerfarna exportörer ut på en internationell marknad. 

Vi har använt två sätt för att belysa additionaliteten eller betydelsen av stödet för de 

resultat som har beskrivits i avsnittet ovan – utifrån vad företagen skulle ha åstadkommit 

utan stödet och utifrån vilken betydelse företagen tillskriver stödet för sina resultat.
31

 

                                                 
31 Det finns svagheter med båda dessa metoder. 1.) Företag som bedömdes klara sig utan stödet kan ha fått 

avslag just av denna anledning. 2.) Företag som har fått stöd är benägna att vara positivt inställda till stödet. 
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Vi frågade företagen som fått avslag om de har fortsatt med sin exportsatsning och om 

satsningen i så fall har gett resultat. Det visade sig att relativt många företag inte hindrats 

av avslaget, och endast två företag uppger att de varken har fortsatt eller planerar att fort-

sätta med exportsatsningen. Av de tio företag som redan har kommit igång med sin export-

satsning har fem börjat exportera till nya marknader, ytterligare fyra har byggt upp 

kunskap eller ett nytt partnerskap för export medan ett befinner sig i planeringsfasen. Detta 

tyder på en låg grad av additionalitet. 

Vi frågade även de företag som hade beviljats stöd om vilken betydelse stödet hade för 

deras val att satsa på export, och stödets betydelse för eventuella resultat de hade uppnått. 

Totalt 63 procent menar att de inte eller troligen inte hade satsat på att exportera utan 

stödet och 88 procent menar att stödet haft mycket stor eller ganska stor betydelse för deras 

resultat. Detta tyder på en hög grad av additionalitet enligt stödmottagarna. 

Samtidigt finns indikationer på en låg grad av additionalitet för mottagarna eftersom 

många av mottagarna sedan tidigare finns inom andra stödsystem; 59 procent av 

respondenterna har tidigare tagit del av andra exportrelaterade stöd från offentligt 

finansierade aktörer. Figur 20 visar att Business Sweden, Almi, Tillväxtverket och 

Vinnova är de mest frekventa stödgivarna. De resultat som respondenterna uppger de har 

uppnått, efter att ha fått stöd inom ramen för Miljödriven tillväxt, kan mycket väl vara 

kumulativa resultat av en kombination av olika stödinstrument. 

 

Figur 20 Andra stöd som har nyttjats. 

Källa: enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 
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Additionalitet av uppdraget 

De företag som fick stöd inom Miljödriven export (och Östersjösatsningen) hade potenti-

ellt även kunnat få finansiering från Miljödriven tillväxt med tanke på den gemensamma 

utlysningen. Kraven skiljde sig dock något mellan programmen, till exempel vad gäller 

kravet på samfinansiering. Enligt Tillväxtverket hänvisades vissa sökanden som inte kunde 

beviljas medel till ett annat stödprogram, Affärsutvecklingscheckar för internationalisering 

(Nekham, A. 2015-02-06). Tillväxtanalys bedömer ändå additionaliteten av programmet 

Miljödriven export som låg, jämfört med att i stället att tillföra Miljödriven tillväxt ökade 

medel. Om miljöteknikstrategin tillfört betydande resurser hade det kunnat ge en volym-

additionalitet, men som Tabell 6 visar minskade ändå de totala resurserna för uppdraget 

under perioden 2012–2014 trots det särskilda regeringsuppdraget. 

Miljödriven export (och Miljödriven tillväxt – Östersjösatsningen) har inneburit ökad 

öronmärkning eller detaljstyrning av resursallokeringen inom ett område där Tillväxtverket 

redan hade verksamhet. Detta kan förväntas resultera i ökade administrativa kostnader för 

myndigheten vad gäller till exempel bokföring, redovisning, uppföljning och åter-

rapportering till Regeringskansliet, troligen utan att tillföra något av substans. 

Långsiktigt tillvaratagande 

Tillväxtverket undersöker för närvarande möjligheterna att ta tillvara erfarenheterna från 

Miljödriven tillväxt (inklusive Miljödriven export och Östersjösatsningen) i ett nytt egen-

initierat program. Något beslut har dock inte fattas vid tidpunkten för denna utvärdering. 

Bedömning 

Många av företagen som har fått stöd inom ramen för Miljödriven tillväxt (inklusive 

Miljödriven export) har uppnått en del resultat. Totalt 43 procent uppger att de antingen 

har inlett export till nya destinationsmarknader eller ökat sin export till befintliga 

marknader. Andra har inlett ett samarbete med nya partners och ökat kunskapen om export. 

Detta tyder på att programmet kan bidra till regeringens mål för uppdraget. Stödmottagarna 

tillskriver stödet stor betydelse för sina resultat men Tillväxtanalys ifrågasätter stödets 

additionalitet för mottagarna eftersom företag som fick avslag på sina ansökningar också 

visade goda resultat, och närmare 58 procent av företagen som fick stöd hade tidigare 

exporterfarenhet. Vi fann även att 59 procent av stödmottagarna hade fått andra offentligt 

finansierade stöd med inriktning på export. Det är därför svårt att bedöma i vilken 

utsträckning eventuella resultat är en effekt av detta stöd eller om de är en kumulativ effekt 

av flera olika stöd över tiden. 

Miljödriven export bedöms ha låg additionalitet (på uppdragsnivå) jämfört med program-

met Miljödriven tillväxt som myndigheten redan hade inlett och inom vilket de allra flesta 

deltagande företagen arbetade med exportsatsningar. Dessutom minskade de totala 

resurserna till området under strategiperioden, från 34 miljoner kronor per år till åtta 

miljoner kronor. Det är dock positivt att Tillväxtverket undersöker möjligheterna att ta 

tillvara lärdomarna från dessa program i lanseringen av ett nytt program som är riktat mot 

miljöteknikföretag. 
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5.4 Småföretagsprogram (Business Sweden) 

Inom ramen för Småföretagsprogrammet har 40 miljoner kronor öronmärkts till subventionering av 

Business Support Office-tjänsten (BSO) för små miljöteknikföretag. Totalt 97 unika företag genom-

förde 126 BSO-projekt på 36 utländska marknader. Business Sweden har använt 8 miljoner kronor 

från uppdraget för att vidareutveckla den så kallade SymbioCity-plattformen och till inkommande 

delegationer. Tillväxtanalys uppföljning avser enbart BSO-tjänsten. 

Måluppfyllelse 

Inom ramen för Småföretagssatsningen har små svenska miljöteknikföretag fått 50 

procents subvention på BSO-tjänsten på utvalda utländska marknader, med målet att öka 

exporten. Business Sweden liknar BSO med en inkubatortjänst eftersom företag får hyra 

ett kontor hos Business Sweden på en av företaget utvald exportmarknad som företaget 

valt. Företagen får även stöd och råd från Business Sweden på plats för att komma igång 

med export på den aktuella marknaden. 

Tillväxtanalys har genomfört en enkätundersökning omfattande 123 av de totalt 126 BSO-

projekten som är finansierade av miljöteknikstrategin, för vilka vi har tillgång till projekt-

ansvarigas aktuella kontaktuppgifter. Syftet med undersökningen var att få information om 

företagens tidigare exporterfarenhet och belysa deras syn på stödet och eventuella resultat. 

Svarsfrekvensen var 37 procent, eller totalt 42 svar, vilket innebär att man bör vara för-

siktig med generaliseringar. 

Enligt respondenternas svar har tjänsten bidragit till en del resultat, se Figur 21. Totalt 33 

procent av respondenterna (14 stycken) uppger att de har börjat exportera till den aktuella 

marknaden eller ökat exportvolymen, medan 61 procent har träffat partners och potentiella 

kunder.
32

 Av de fjorton respondenter som uppger export eller ökad export som ett resultat 

anser elva att BSO-tjänsten har haft mycket eller ganska stor betydelse för deras framgång, 

medan tre är mer osäkra. 

                                                 
32 Avsaknaden av kvantitativa effektmål gör att vi inte kan bedöma huruvida detta är ett mycket gott, ett gott 

eller ett sämre utfall. 
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Figur 21 Resultat respondenterna tillskriver BSO-tjänsten. ”Vilken aktivitet har ni på marknaden idag?” 

Källa: enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

För att ge en annan bild av BSO-tjänstens värde för respondenterna ställde vi ett antal 

frågor om den upplevda kvaliteten på Business Swedens insats. Respondenterna upp-

skattade kvaliteten utifrån sex subjektiva mått, se Figur 22. Respondenterna ger högre 

betyg för Business Swedens landkompetens och professionalitet, men lägre betyg för 

branschkompetens och prisvärdhet (trots subventionen). Det lägre betyget för just bransch-

kompetens kan möjligen förklaras av den ökade specialiseringen av handeln och ökade 

handeln i delkomponenter, vilket innebär att en enda produkt inkluderar många 

komponenter med delar från flera olika leverantörer. Detta gör det svårare, om inte 

omöjligt, för en icke-branschspecialiserad aktör att hålla sig à jour med marknadens 

utveckling. Se Internationalisering 3.0 (Tillväxtanalys, 2014e) för mer information om 

detta fenomen. 
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Figur 22 Respondenternas bedömning av kvalitén av Business Swedens insats i samband med BSO-
tjänsten 

Källa: enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Additionalitet för målgruppen 

Undersökningen visar att de flesta företag som använde BSO-tjänsten inom ramen för 

uppdraget i miljöteknikstrategin hade exporterat tidigare. Endast fjorton procent (sex 

respondenter) uppger att de saknar tidigare exporterfarenhet. Många av projektägarna har 

även erfarenhet från marknader utanför närområdet, och 38 procent uppger att de tidigare 

har exporterat till länder utanför Europa. Däremot hade 50 procent ingen tidigare erfaren-

het av den aktuella marknaden och endast tio procent (fyra respondenter) hade redan 

etablerat en regelbunden export till den aktuella marknaden. Bilden av BSO som en 

attraktiv tjänst för främst oerfarna exportörer verkar inte stämma, men det ser ut som om 

företagen använder tjänsten på det avsedda sättet, det vill säga för att sänka tröskeln för att 

komma ut på nya specifika marknader. 

Att påbörja en exportsatsning på en ny marknad innebär en del fasta kostnader innan 

försäljningen kan komma igång. Dessa kostnader inkluderar införskaffning av information 

om tullprocedurer, standardiseringar, juridiskt regelverk med mera. De fasta kostnaderna är 

typiskt sett högre för marknader med större geografiskt och kulturellt avstånd från Sverige 

eftersom det oftast är mer resurskrävande att införskaffa sig information om dessa mark-

nader. Fasta kostnader utgör ett hinder för att börja exportera för mindre produktiva 

företag, och även för yngre företag med mindre resurser. 

Fasta kostnader kan delas upp i minst två kategorier: generella kostnader för att införskaffa 

exportkompetens och specifika kostnader för att skaffa kunskap om en viss utländsk 

marknad eller en viss bransch. BSO-tjänsten är ämnad att bidra till att sänka land- eller 
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produktspecifika fasta kostnader för företag.
33

 Det är därför relevant att undersöka på vilka 

marknader företag har valt att använda BSO-tjänsten. 

 

Figur 23 Utländska marknader där BSO-tjänsten har använts 

Källa: Baserat på uppgifter från Business Sweden. Frågan ställdes inte i enkäten. 

En analys av vilka marknader företag väljer att använda BSO-tjänsten på visar att 40 

procent av projekten genomförts i närområdet, det vill säga Europa (se Figur 23) och inte, 

som förväntat, för att komma ut på särskilt svåra marknader. Tjänsten används troligen 

som väntat för att minska land- eller marknadsspecifika fasta kostnader, och inte för att 

införskaffa sig grundläggande exportkompetens.
34

 De allra flesta deltagande företagen kan 

dessutom antas ha skaffat sig grundläggande exportkompetens genom sin tidigare export-

erfarenhet. 

                                                 
33 Se Medin (2014) för en diskussion kring användning av exportfrämjande insatser för att minska fasta 

kostnader. 
34 Business Sweden har andra Sverigebaserade tjänster som ska bidra till att minska de generella fasta 

kostnaderna. 
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Figur 24 Andra främjandeinsatser som respondenter har nyttjat (antal) 

Källa: Enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

BSO är vanligtvis inte det enda stöd som företagen har tagit del av, utan 60 procent uppger 

att de tidigare tagit del av offentligt finansierade främjandeinsatser för export, och 36 

procent (15 respondenter) uppger att de även har använt privata internationaliserings-

rådgivare. Oftast har de nyttjat tjänster från Business Sweden, Vinnova och Tillväxtverket, 

se Figur 24. Ett fåtal företag har även gjort fler än ett BSO-projekt finansierade av 

miljöteknikstrategin, se Figur 25. 
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Figur 25 Antal BSO-projekt per företag (vissa företag har använt BSO-tjänsten flera gånger med 
finansiering från miljöteknikstrategin) 

Källa: Baserat på uppgifter från Business Sweden. Frågan ställdes inte i enkäten. 

Även om 88 procent av respondenterna menar att de skulle använda Business Swedens 

BSO-tjänst igen, så visar sig subventionen vara avgörande för respondenternas val att 

använda den. Inga av respondenterna svarar att de ”definitivt” hade använt tjänsten utan 

subventionen, medan 32 respondenter eller 82 procent svarar ”troligen inte” eller ”nej” på 

samma fråga (se Figur 26). Detta trots att respondenterna menar att tjänsten har gett 

resultat. 

 

Figur 26 Hade ni använt BSO-tjänsten utan subventionen det vill säga om den kostat dubbelt så mycket? 

Källa: Enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 
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Vi kan inte på basis av vår undersökning svara på frågan vad respondenterna hade gjort i 

en kontrafaktisk situation, det vill säga om den subventionerade BSO-tjänsten inte hade 

funnits. Hade de valt att inte göra någon exportsatsning alls eller hade de gjort på ett annat 

sätt – och hur väl hade de i så fall lyckats? Detta är en högst relevant fråga. Ifall företagen 

hade använt andra vägar till export tyder det på dödviktseffekter. Detta är tecken på en låg 

grad av additionalitet. De flesta respondenterna uppgav att de tidigare fått andra typer av 

stöd för export, vilket också tyder på låg additionalitet. Det är svårt att isolera resultaten av 

detta stöd från den kumulativa effekten av alla stöd de har mottagit. 

Additionalitet av uppdraget 

Business Support Office (BSO) är inte en ny tjänst; den har inte utvecklats specifikt för 

miljöteknikföretag eller miljöteknikstrategin, utan den har funnits inom Business Sweden 

och dess föregångare Exportrådet i många år. Redan 2008 infördes en 50-procentig 

subvention av BSO för miljöteknikföretag för att minska tröskeln för företag att komma ut 

på svåra marknader. Dåvarande Exportrådet allokerades då 14,5 miljoner kronor öron-

märkta till detta ändamål. Inom ramen för miljöteknikstrategin fick Business Sweden 

utökade öronmärkta resurser, 40 miljoner kronor för åren 2011–2014
35

, för att fortsätta 

subventioneringen av BSO för miljöteknikföretag.
36

 

Business Sweden tillämpade initialt den så kallade ETAP-definitionen av miljöteknik för 

att avgöra vilka företag som skulle få tillgång till subventionen, och samarbetade då med 

Naturvårdsverket i kvalificeringen av företag. Många företag önskade att bli klassade som 

miljöteknikföretag för att kvalificera sig för subventionen (Dahlfors, 2014-11-14), men 

efter 2011 erbjöds även subventionen till småföretag inom samtliga branscher. 

Business Sweden menar att samtliga företag som velat använda BSO har haft möjligheten. 

Det finns inget ansökningsförfarande och inga företag har således fått avslag. I stort sett 

hela anslaget från miljöteknikstrategin har kunnat allokeras. Utan de särskilda medlen från 

miljöteknikstrategin menar Business Sweden att man inte hade kunnat erbjuda den 

subventionerade tjänsten till lika många företag (ibid.). 

Subventioneringen av BSO-tjänsten för småföretag fortsätter, dock utan att medel öron-

märks specifikt till miljöteknikföretag såvida inte regeringen kommer med nya direktiv. 

Eftersom BSO-tjänsten även subventioneras för SMF i andra branscher bedömer vi att 

mervärdet, eller additionaliteten av det öronmärkta anslaget, är lågt. Om det uppstår en 

konkurrenssituation om tillgång till subventionen, det vill säga om fler företag efterfrågar 

tjänsten än det finns tillgängliga medel för, så skulle öronmärkningen däremot kunna ses 

som ett sätt att skydda miljöteknikföretag från konkurrensen.
37

 Det kan även finnas en viss 

additionalitet i att Business Sweden marknadsförde BSO-tjänsten specifikt till miljöteknik-

företag och därigenom nådde ut mer till denna målgrupp än vad som annars hade varit 

fallet. 

                                                 
35 Det finns en viss överlappning mellan uppdraget från 2008–2011 och uppdraget inom miljöteknikstrategin. 
36 En 50-procentig subvention gavs även till livsmedelsföretag inom ramen för programmet Food from 

Sweden. 
37 Med detta vi vill dock inte säga att det finns ekonomiska faktorer som motiverar en subvention för just denna 

bransch på andra företags bekostnad. 
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Bedömning 

Tillväxtanalys har genomfört en enkätundersökning med projektansvariga för de aktuella 

BSO-projekten. Respondenterna tillskriver tjänsten en del resultat (de har träffat potentiella 

kunder och partners samt i några fall fått ny eller ökad export). Det är dock inte möjligt att, 

på basis av vår undersökning, bedöma om de resultat som respondenterna tillskriver 

tjänsten hade kunnat uppnås även utan den. Många av företagen finns sedan tidigare i stöd-

systemet och nyttjar stöd från olika offentligt finansierade aktörer, vilket är ett tecken på en 

låg grad av additionalitet för mottagarna. De resultat som har uppnåtts kan mycket väl vara 

en kumulativ effekt av flera olika stöd.  

Respondenterna menar att tjänsten har gett resultat, men på frågan om de skulle använt 

BSO-tjänsten om den inte var subventionerad, svarade 82 procent ”troligen inte” eller 

”nej”. Detta kan tyda på att respondenterna ser potentiella andra vägar till nya marknader, 

till exempel med hjälp av andra privata eller offentliga stöd.  

Uppdragets additionalitet bedöms vara låg eftersom BSO är en tjänst som redan har 

erbjudits under en längre period. Det kan dock finnas en viss volymadditionalitet i öron-

märkningen av medel till BSO-tjänster för miljöteknikföretag som kan ha inneburit att 

dessa fått del av tjänsten på bekostnad av företag från andra branscher. Det långsiktiga 

tillvaratagandet bedöms vara gott eftersom Business Sweden fortsätter att erbjuda BSO-

tjänsten. 

5.5 Särskild satsning på miljöteknikexport till Kina, Indien, 
Indonesien och Ryssland (Regeringskansliets 
internationella miljötekniksamarbete, RK IMT) 

Under perioden 2011–2014 koordinerade och utvecklade Regeringskansliets internationella 

miljötekniksamarbete (IMT) bilaterala samarbeten med det övergripande målet att öka exporten av 

svensk miljöteknik och hållbart stadsbyggande till Kina, Indien, Ryssland och Indonesien. In- och 

utgående delegationsresor med högnivåkontakter, samt framtagande av land- och marknadsanalyser 

har utgjort tyngdpunkten i verksamheten. IMT har haft ett nära samarbete med berörda utlands-

myndigheter, Business Sweden, Centec och Energimyndigheten. Cirka 100 inkommande delegationer 

och 75 utgående delegationer har ägt rum och över 200 företag har deltagit i aktiviteterna. IMT har 

haft en budget på 48 miljoner kronor för att genomföra aktiviteterna. 

Måluppfyllelse 

Regeringskansliets internationella miljötekniksamarbete (IMT) har en bakgrund i den 

riktade satsningen Miljöteknik Kina (MTK), som pågick 2008–2010. När beslutet togs om 

en särskild miljöteknikstrategi inrättades IMT på Regeringskansliet och den tidigare 

satsningen utökades till att också omfatta Ryssland, Indien och Indonesien. IMT:s 

övergripande mål har enligt regeringsuppdraget varit att öka exporten av hållbart stads-

byggande och svensk miljöteknik till dessa marknader.
38

 IMT skulle samordna offentliga 

aktörer och genomföra mer affärsnära aktiviteter såsom delegationsresor. 

                                                 
38 Målet har sedan brutits ner till tre mer hanterbara delmål: 

– öka intresset från miljöteknikföretagens sida för export till Kina, Indien, Ryssland och Indonesien 

– öka antalet affärsmöjligheter mellan kunder i dessa länder och svenska miljöteknikföretag, där IMT:s 

medverkan har haft betydelse 

– på ett effektivt sätt samordna centrala aktörer inom exportfrämjandet. 
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Regeringsuppdraget får sägas ha en bred inriktning med ambitiösa mål, sett utifrån IMT:s 

personalresurser (fyra medarbetare under ledning av en särskild samordnare). 

Hösten 2014 lät Tillväxtanalys göra två enkätundersökningar till de 227 företag som med-

verkade vid ett eller flera av IMT:s aktiviteter samt till 48 personer som representerar 

offentliga aktörer som medverkade i IMT:s uppdrag. Svarsfrekvensen var 35 procent 

respektive 77 procent. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur målgruppen 

har upplevt aktiviteterna och att följa upp tidiga resultat. 

De allra flesta företag som besvarade enkäten svarade att de varit nöjda med aktiviteterna, 

(60 procent ganska nöjda och ytterligare 28 procent mycket nöjda, se Figur 27), med 

följande exempel på kommentarer: 

Tycker att såväl IMT som personal vid ambassader har varit mkt bra på att supportera 

och hjälpa till vid kundkontakter. 

Värdefullt att träffa andra svenska företag. Alla dessa aktiviteter har skapat en mycket 

bra image av svensk miljöteknik i Kina.  

 

Figur 27 Har aktiviteterna genomförts på ett tillfredsställande sätt? 

Källa: Enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Resultaten av medverkan för företagen ger dock en mer varierad bild. Totalt 46 procent av 

respondenterna uppger att deras deltagande i IMT:s aktiviteter har gett mycket bra eller 

ganska bra resultat, men samtidigt anser 37 procent att medverkan inte gett så bra resultat 

eller inga resultat alls (se Figur 28). De företag som inte sett så tydliga resultat menar att 

detta bland annat beror på att faktorer i omvärlden haft negativ påverkan eller på att det har 

gått för kort tid, men också på att aktiviteterna inte var rätt för företaget eller att de inte 

genomfördes som de tänkt sig. De positiva resultat som ses omfattar nya kontakter och 

potentiella partners, ökat intresse för och kunskap om exportmarknaderna, nya affärs-

möjligheter och i vissa fall faktiska affärer. 
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Figur 28 Har er medverkan i aktiviteterna hittills gett några påtagliga resultat? 

Källa: Enkätundersökning med företag, genomförd av Sweco på uppdrag av Tillväxtanalys 

Företagen gav även förslag på hur denna typ av aktiviteter skulle kunna skapa ökad nytta. 

Här betonas vikten av kontinuitet, bra förarbete, framförhållning och uppföljning efteråt 

samt vikten av bra matchning eftersom företag är olika och en lösning sällan passar alla. 

Dessutom vill flera ha en blandning av högnivåmöten och träffar med beslutsfattare på 

lägre nivå där affärerna görs. Flera respondenter ser behov av att ha mindre grupper efter-

som små företag ofta har svårt att ta plats i konkurrens med större företag.  

Undersökningen av offentliga aktörers syn på hur IMT utfört samordningsuppdraget visar 

att 58 procent varit mycket nöjda och ytterligare 39 procent ganska nöjda. Bland styrkorna 

lyfts specifikt fram en väl samordnad högnivåfunktion, förståelse för marknaden samt 

IMT:s kunskap och erfarenhet att lotsa ärenden vidare i Sverige. En respondent gav 

följande kommentar:  

[Det är] … mycket viktigt att ha en samordning eftersom det för det första funnits stort 

politiskt önskemål om spridning av miljöteknik till de aktuella marknaderna, för det 

andra då det finns ett begränsat antal svenska företag i branschen, och att dessa för det 

tredje annars riskerat att överhopas med förslag om konkurrerande erbjudanden om 

olika insatser. 

Även om de flesta respondenterna är mycket nöjda med samordningen framkommer också 

viss kritik om att det ibland hade varit bättre med lite mer stöd på marknivå, att IMT 

kunnat vara ännu mer proaktiva eftersom vissa upplevt att initiativ ofta kommit från 

utlandsmyndigheterna, samt att IMT kunde ha utgått mer från de mindre företagens önske-

mål och förutsättningar.  

Additionalitet av uppdraget  

IMT:s förankring och strategiska placering inom Regeringskansliet ska, enligt IMT:s slut-

rapport, ha möjliggjort ett snabbt och smidigt arbetssätt för att samordna de aktörer och 

departement som varit närmast involverade i miljöteknikstrategins genomförande och mer 
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generellt i främjandet av miljöteknikexport (Swecos enkätundersökning av IMT:s 

offentliga partners). Motsvarande funktion hade troligen varit mycket svår att åstadkomma 

utan det särskilda regeringsuppdraget. En tidigare rapport om samverkan inom strategin 

(Tillväxanalys, 2014f) visar att det finns ett stort behov av samverkan och samordning 

kring de exportorienterade uppdragen inom miljöteknikstrategin, eftersom det finns flera 

aktörer som är verksamma i Sverige och på vissa marknader. Floran av exportfrämjande 

aktörer är något som också påpekades i vårt arbete med att utvärdera exportfrämjande 

(Tillväxtanalys, 2014a). Resultaten av vår enkätundersökning indikerar att IMT:s funktion 

har bidragit till bättre samordning och tydligare riktning för de aktiviteter som genomförts 

på de utvalda marknaderna, vilket är en indikation på uppdragets additionalitet. 

Additionalitet för målgruppen 

Det inte möjligt att, utifrån det underlag som finns tillgängligt i dag, göra en kontrafaktisk 

bedömning av vilka resultat de deltagande miljöteknikföretagen hade kunnat uppnå utan 

IMT:s insats. Eftersom IMT har arrangerat sina aktiviteter tillsammans med andra främjare 

kan vi inte heller mäta hur stor betydelse just IMT:s insats har haft för resultaten. Merpart-

en av respondenterna menar att de hade genomfört satsningar på de aktuella marknaderna 

även om de inte hade deltagit i IMT:s aktiviteter – men att det för många hade tagit längre 

tid, inte blivit lika omfattande eller haft lika hög kvalitet. Hälften menar att de, med facit i 

hand, skulle välja att delta igen medan en tredjedel är mer tveksamma. Detta tyder på en 

viss additionalitet för företagen. 

Långsiktigt tillvaratagande 

Förutsättningar för att tillvarata erfarenheter och lärdomar från IMT är beroende av antigen 

att IMT:s funktioner förs över till andra, mer permanenta aktörer, eller att funktionen får en 

mer permanent status. Om samordningsfunktionen bedöms ha ett stort näringspolitiskt 

mervärde motiverar det en mer permanent struktur inom Regeringskansliet. I så fall bör 

dock omfattningen samt valet av inriktning genomlysas ytterligare. En relevant fråga är 

vidare om det geografiska området åter ska snävas in eller om det tvärtom ska breddas och 

göras mer flexibelt, samt om denna typ av stödinsatser också bör erbjudas företag från 

andra branscher som vill in på exportmarknader som betraktas som svåra och mer risk-

fyllda. 

Bedömning 

Tre delmål sattes upp av IMT som ett sätt att implementera uppdragets övergripande mål – 

att öka exporten av svensk miljöteknik och hållbart stadsbyggande till Kina, Indien, 

Indonesien och Ryssland. 

Delmål 1 var att öka intresset från miljöteknikföretagens sida för export till Kina, Indien, 

Ryssland och Indonesien, något som vi, i enkätundersökning, fann har skett hos drygt 80 

procent av företagen. Uppdraget nådde dessutom ut till betydligt fler företag än vad som 

var det ursprungliga målet (227 jämfört med 150). Även antalet genomförda aktiviteter 

överstiger målet. 

Delmål 2 var att öka antalet affärsmöjligheter mellan kunder i dessa länder och svenska 

miljöteknikföretag, där IMT:s medverkan har haft betydelse. För att kunna fastställa om 

målet har uppnåtts behöver vi återkomma med en kvantitativ effektutvärdering med hjälp 

av registerdata från utrikeshandelsstatistiken. Utfallet för företag som har deltagit i 

satsningarna bör jämföras med en kontrollgrupp för att kunna bedöma additionaliteten för 

målgruppen, det vill säga för företagen. Eventuella uppmätta effekter bör även ställas i 
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relation till IMT:s budget på 48 miljoner kronor över fyra år. Hela summan utnyttjades inte 

men det hör ändå till de absolut största enskilda satsningarna som bedrivits inom miljö-

teknikstrategin. 

Delmål 3 var att IMT på ett effektivt sätt skulle bidra till att samordna centrala aktörer. 

Aktörerna ger IMT ett gott betyg för samordningen, något som har ett tydligt mervärde 

med avseende på det stora antalet aktörer som bedriver exportfrämjandeinsatser inriktade 

på miljöteknikföretag. Vi anser därför att IMT har haft en god additionalitet vad gäller 

samordningsuppdraget. 

Huruvida det finns förutsättningar för att tillvarata erfarenheter och lärdomar från IMT är 

beroende av att IMT:s funktioner antingen förs över till andra, mer permanenta aktörer, 

eller att IMT får en mer permanent status. 

5.6 The Centre for Environmental Technology (Centec) 

Centecs verksamhet vid Sveriges ambassad i Peking utgår ifrån ambassadens dörröppnarfunktion, 

med tyngdpunkt på att utveckla kontakter och mötesplatser för kinesiska myndigheter och svenska 

företag. Den har fungerat även som en stödfunktion för svenska företag. Centec erhöll 2 miljoner 

kronor från miljöteknikstrategin 2011 för att fortsätta med sin (sedan 2007) befintliga verksamhet. 

IMT allokerade ytterligare 1,2 miljoner kronor, sedan Sidas bidrag till Centec upphörde i början av 

2014. 

Måluppfyllelse 

I Centecs egen projektsummering för perioden december 2011–mars 2014 (Centec, 2014)
 

betonas att det huvudsakliga resultatet handlat om att underlätta samarbete med officiella 

kinesiska motparter från stads- och provinsförvaltningar. En grundläggande del av verk-

samheten har således innefattat såväl institutionellt samarbete, politiska dialoger och 

främjande av långsiktiga relationer med kinesiska intressenter samt direkt support till 

svenska företag. I arbetet har också kommunikation utgjort ett nyckelverktyg för att öka 

den kinesiska medvetenheten om och intresset för svensk miljöteknik och svenska system-

lösningar inom området. 

Centec har bidragit till en mängd aktiviteter under dessa år, men det är svårt att isolera just 

Centecs betydelse för dessa. Ännu svårare är det att kvantifiera vad dessa insatser, i ett 

senare skede, har betytt för till exempel hållbar stadsutveckling eller svenska företags 

export till Kina. I Centecs egen uppföljning från 2014 ges dock flera exempel från centrets 

medverkan i insatser och processer som visar på konkreta resultat i en sådan riktning. 

Verksamheten under perioden 2011–2013
 
har utvärderats av Sida (2013) som kommer 

fram till att Centec åstadkommit rätt mycket med relativt små resurser. Även i denna 

utvärdering dras dock rätt långtgående slutsatser avseende insatsernas konkreta effekter på 

faktiska exportvärden. Tillväxtanalys bedömning är dock – baserad på en analys genom-

förd av upphandlade följeforskare – att det empiriska materialet inte håller tillräcklig 

kvalitet för att kunna dra den typen av kvantitativa slutsatser. De kausala sambanden 

mellan insats och effekt i form av affärer är helt enkelt för svaga. 

Additionalitet och långsiktigt tillvaratagande 

Det är viktigt att notera att Centec är en etablerad verksamhet sedan 2007 genom 

finansiering av främst Sida och Näringsdepartementet. Arbetet inom ramen för miljö-

teknikstrategiuppdraget har inte skiljt sig nämnvärt från den tidigare verksamheten vad 
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gäller inriktning eller arbetssätt. Uppdraget har dock resursmässigt medfört att Centec 

kunde fortsätta sin verksamhet på en relativt hög nivå, i glappet som uppstod mellan två 

Sidafinansierade projekt. Även när det senare Sidaprojektet tog slut 2014, kunde miljö-

teknikstrategin, via IMT, möjliggöra en fortsatt verksamhet för Centec under 2014, fast på 

lägre nivå.  

I viss mån anser Centec att strategin medfört en mer institutionaliserad samordning av 

miljöteknikområdet på Kinamarknaden (Wollter, 2014-03-19). Detta gäller främst mellan 

Centec, IMT och Business Sweden, även om man inte alltid arbetat ihop eller haft samma 

mål och syften. Samarbetet har dock i mycket hållits uppe av de konkreta insatserna genom 

miljöteknikstrategin, vilket därmed innebär att den upphör om det inte blir en fortsättning 

på arbetet i någon form efter 2014.  

Som läget ser ut nu kommer Centecs verksamhet inte att vara resurssatt från 2015. Enligt 

Centec kommer verksamheten då med stor sannolikhet gå tillbaka till hur situationen såg ut 

2007. Det innebär en verksamhet med lite resurser som agerar mer på direkt efterfrågan 

utifrån och med betydligt mindre möjligheter att göra proaktiva insatser för att främja 

utvecklingen av svensk miljöteknik i Kina. 

Bedömning 

I enlighet med uppdragsbeskrivningen har Centec bidragit till många aktiviteter som syftar 

till att skapa intresse för svensk miljöteknik och systemlösningar hos (potentiella) 

kinesiska kunder. På grund av det nära samarbetet med bland andra IMT och Energi-

myndigheten är det dock svårt att isolera Centecs bidrag till resultaten. 

Centec etablerades cirka tre år innan miljöteknikstrategin upprättades. Finansieringen från 

miljöteknikstrategin har möjliggjort en tidsbegränsad fortsättning av verksamheten både 

under ett glapp som uppstod mellan två Sidafinansierade projekt och under året efter att det 

senare projektet avslutats. Relativt stora resurser har lagts på att främja export till Kina och 

Tillväxtanalys ser ett värde i att på sikt utvärdera effekterna av dessa främjandeinsatser på 

företagsnivå. 

Additionaliteten av uppdraget till Centec ligger enbart i den fortsatta finansieringen efter-

som uppdraget avser en redan etablerad verksamhet. Potentialen för långsiktigt tillvara-

tagande kan sägas vara låg eftersom verksamheten har varit beroende av projekt-

finansiering som nu har avslutats. Å andra sidan så finns det möjligheter att ta tillvara 

kunskap och lärdomar från Centecs verksamhet om dessa övertas av andra svenska 

främjandeaktörer som är fortsatt aktiva i Kina. 

5.7 Exportsatsning utvalda marknader (Business Sweden) 

Business Sweden har genomfört en rad kompetenshöjande, analytiska studier av potentialen på de 

brasilianska, turkiska och amerikanska marknaderna inom utvalda miljötekniksektorer. Ett mindre 

antal seminarier och utställningar med svenska företag har genomförts på dessa marknader, som i 

ett flertal fall har baserats på den så kallade SymbioCity-plattformen. Småföretagens deltagande i 

evenemangen har subventionerats till 50 procent. Offentliga upphandlingar och större infrastruktur-

projekt i storstäderna har varit i fokus. 

Måluppfyllelse 

Satsningarna har enligt Business Sweden skapat större uppmärksamhet kring Sverige som 

ett innovativt land med många miljöteknikföretag med innovativa lösningar. Satsningarna 
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har ibland varit affärsnära, det vill säga enskilda svenska företag har deltagit vid grupp-

aktiviteter där de har träffat potentiella partners och kunder, medan andra satsningar har 

haft en mer Sverigefrämjande karaktär med det bredare syftet att lyfta fram och profilera 

svenska miljöteknikföretag som världsledande. I de affärsnära satsningarna har 

småföretags deltagande subventionerats till 50 procent. Det finns både fördelar och nack-

delar med subventionen. Å ena sidan kan det underlätta för småföretag att delta, men å 

andra sidan kan man fråga sig om företag som inte har råd att delta vid en icke-

subventionerad marknadsföringsaktivitet verkligen har de nödvändiga resurser för att satsa 

på dessa tre krävande marknader. 

Logiken bakom satsningarna för att stärka Sverigebilden är att den i förlängningen ska leda 

till att flera svenska företag gör affärer på de aktuella marknaderna. Med förbättrad 

statistik över miljöteknikexporten kommer vi så småningom kunna följa på makronivå om 

miljöteknikexporten till berörda marknader har ökat efter satsningarna. Det bör noteras att 

många andra faktorer påverkar förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag att nå 

framgång på dessa marknader, såsom regleringar och standardiseringar, konjunkturläget, 

priset på fossilt bränsle och, på vissa marknader, förekomsten av korruption. Exporten 

påverkas av en rad andra faktorer som gör att vi skulle behöva skapa en kontrollgrupp för 

att en sådan analys skulle vara meningsfull. Ett annat problem med uppföljning på makro-

nivå är att det kan vara leda till felaktiga slutsatser om hur stort uppdragets bidrag till en 

eventuell ökning i exportvolym faktiskt ar varit. För närvarande kan vi inte följa upp om 

miljöteknikexport till de aktuella marknaderna har ökat efter satsningarna, eftersom upp-

dragen nyligen har avslutats och utrikeshandelsstatistiken släpar efter.  

De tre marknader – Brasilien, Turkiet och USA – som dessa uppdrag inriktades på valdes, 

enligt Business Sweden, för att de ansågs vara mindre politiserade än de marknader som 

IMT gavs i uppdrag att fokusera på (Dahlfors, 2014-11-14). I övrigt skiljer sig förut-

sättningarna för svenska miljöteknikföretag markant mellan dessa tre marknader. Den 

politiska utvecklingen i Turkiet och valutans försvagning har gjort att marknaden inte är 

lika stark som när de valdes. Det finns fortfarande ett stort behov av lösningar inom 

samhällsbyggnad och energisektorn (Valssiouk, 2014-11-26). Enligt Business Sweden är 

USA mer attraktiv för SMF genom de relativt lägre inträdesbarriärerna, även om många 

SMF underskattar hur krävande den amerikanska marknaden är, inte minst vad gäller 

regleringar och standardiseringar (Safa, 2014-11-18). Vad gäller Brasilien upplever 

Business Sweden att marknaden är så krävande att även stora bolag har haft behov av 

statligt stöd för att etablera en dialog med offentliga beslutsfattare för att introducera 

miljöteknik. Låg kompetens hos brasilianska beställare gör att man efterfrågar nyckel-

färdiga lösningar som svenska företag har svårt att leverera. Många svenska miljöteknik-

företag är nämligen små och levererar delar av systemlösningar, men inte hela systemet 

(Clavey, 2014-11-17). 

Additionalitet och långsiktigt tillvaratagande 

De särskilda miljötekniksatsningarna utgjorde en väsentlig andel av Business Swedens 

utlandskontor i Brasilien och Turkiet under strategiperioden, och i USA uppges den ha 

varit stor nog att påverka strategin för verksamheten under den aktuella perioden. 

Finansieringen var relativt långsiktig jämfört med den tidigare situationen där utlands-

kontor fick söka medel från aktivitet till aktivitet, och det har enligt respondenter från 

Business Sweden tillåtit en mer långsiktig planering och fler uppföljningsaktiviteter. 
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Tabell 7 Utlandskontorens omsättning 

Berörda utlandskontor Genomsnittlig årlig omsättning – 
statligt bidrag och 
försäljningsintäkter (mnkr) 

Årligt bidrag från 
miljöteknikstrategin 

(mnkr) 

Brasilien (Sao Paulo) 15 3,1 

Turkiet (Istanbul) 10,5 1,7 

USA (San Francisco, Chicago, 
New York) 

26 2 

Källa: Egen sammanställning av uppgifter från Business Sweden 

Business Sweden har byggt upp kontaktnät som är relevanta för främjande av miljöteknik 

på destinationsmarknaderna, och personalen vid Business Swedens kontor anser sig ha 

ökat sin kunskap om branschen. Business Sweden menar att dessa kunskaper och kontakter 

har dokumenterats väl och kommer att finnas kvar efter insatsen oavsett nivån på personal-

omsättningen. Den kompetensen kan Business Sweden ta tillvara framöver när det gäller 

att hantera specifika förfrågningar från miljöteknikföretag. Möjligheten att fortsätta med 

egeninitierade utåtriktade aktiviteter, fram för allt de av en mer Sverigefrämjande karaktär, 

blir åter beroende av extern finansiering som kan sökas från huvudkontoret eller från 

huvudmännen inom Regeringskansliet. Även Energimyndigheten och Nordiska Minister-

rådet, som har bidragit med finansiering sedan innan miljöteknikstrategin, är möjliga 

partners framöver. 

Bedömning 

Business Sweden har inom ramen för detta uppdrag arbetat för att öka sin kunskap om 

miljötekniksektorn i USA, Turkiet och Brasilien. Det har planerats och genomförts en rad 

aktiviteter som Business Sweden själva bedömer ha skapat en del uppmärksamhet för 

svensk miljöteknik. Business Sweden har även genomfört en del mer affärsnära aktiviteter 

där företag har haft möjlighet att träffa potentiella kunder. Tillväxtanalys har inte kunnat 

bedöma i vilka utsträckning dessa aktiviteter har haft avsedda effekter, dvs. i vilken 

omfattning som de har lett till konkreta affärer. Vad gäller det Sverigefrämjande arbetet 

kan effekterna enbart följas upp på makronivå och det är svårt att isolera effekterna av 

Business Swedens arbete från andra omvärldsfaktorer som påverkar exporten och efter-

frågan på miljöteknik. 

Additionaliteten av uppdraget och det långsiktiga tillvaratagandet bedöms vara goda. 

Business Sweden har genomfört en rad nya aktiviteter och byggt upp kunskap och kontakt-

nät som kan komma svenska miljöteknikföretag tillgodo även i fortsättningen. 
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Tillväxtanalys, myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, är en gränsöverskridande organisation med 60 anställda. 
Huvudkontoret 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 
regleringsbrevet. 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  PM-serien: Exempel	på	publikationer	i	serien	är	metodresonemang,	
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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