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Klimatsmart innovation i Region Skåne 
 

Denna studie undersöker förutsättningarna för klimatsmart innovation i Region 

Skåne. Det finns ambitiösa målsättningar från regionens sida inom området, 

studien tyder dock på att det finns förbättringsåtgärder kring hur dessa 

ambitioner verkställs i praktiken.  

 

Region Skåne har som uttalad målsättning att vara Europas mest innovativa region 

2020 och det är uttalat att klimatsmarta lösningar är ett där man ska ligga i framkant. 

Denna studie undersöker förutsättningar för klimatsmart innovation i Region Skåne. I 

fokus står mindre företag inom CleanTech-sektorn som har en årlig omsättning under 

10 MSEK. En kortare litteraturstudie gjordes om innovationssystemet för svenska 

CleanTech-företag i allmänhet. Material från Region Skåne studerades också. Fem 

intervjuer genomfördes med representanter från innovationssystemet, varav tre 

arbetade inom innovationssystemet i Skåne. Fem intervjuer genomfördes också med 

entreprenörer bakom CleanTech-företag baserade i Skåne.  

 

Visionerna med att främja klimatsmart innovation i Region Skåne är ambitiösa. 

Innovationssystemet i regionen är omfattande och stödjer startup-företag med 

affärsrådgivning, coaching och nätverk. Dock står ofta företag inom CleanTech-

sektorn inför många utmaningar för att nå en önskad tillväxt och en större marknad. 

Intervjuerna som genomfördes i studien visade att visionerna som finns inom Region 

Skåne inte alltid efterlevdes inom offentlig sektor, samtliga svaranden påpekade att 

nya klimatsmarta lösningar inte gynnades i tillräckligt hög grad. Möjligtvis beror detta 

på grund av bristande kunskap vid specificering av offentliga upphandlingar. Ett annat 

hinder som många företag inom sektorn står inför är bristen på finansiering i tidiga 

skeden. Innovationssystemet i sig är komplext och kräver mycket finansiering. Det är 

möjligt att dessa pengar hade varit bättre investerade om de satsades i CleanTech-

företag som befinner sig i tidiga skeden, alternativt genom att stödja offentlig sektor i 

att satsa på klimatsmarta innovationer. Det hade troligtvis gynnat de innovativa 

CleanTech-företagen i regionen som då hade kunnat få viktiga referenskunder inom 

offentlig sektor. En annan möjligt orsak till att CleanTech-företag inte når en önskad 

tillväxt är bristande kunskaper och insatser inom försäljning.  

 

Positiva projekt har startats upp inom Sustainable Business Hub som syftar till att 

sammanfoga klimatsmarta innovationer med industri och offentlig sektor i regionen. 

Dessa projekt har potential att förenkla för offentlig verksamhet att satsa på 

innovativa lösningar därmed gynna CleanTech-företag i regionen.   
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