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Abstract 

This study examines the conditions for climate-friendly innovation in Region 

Skåne. It focuses on small companies within the CleanTech-sector with a total 

annual turnover below 10 MSEK. A short literary study was conducted about the 

innovation system for Swedish CleanTech-companies in general. Reading 

material from Region Skåne was also examined. Five interviews was carried out 

with representatives from the innovation system, of which three was working 

within the innovation system in Region Skåne. Five interviews was also carried 

out with founders of CleanTech-companies situated in Region Skåne.  

The visions of supporting environmentally friendly innovations in Region Skåne 

are ambitious. The innovation system itself within in the region is large and 

supports the start-up companies with business advising, coaching and 

networking. However, start-up companies within the CleanTech-sector faces 

many challenges in order to reach a desired growth and a bigger market. The 

conducted interviews revealed that the visions within Region Skåne was not 

always pursued within the public sector, possible due to lack of knowledge when 

specifying procurements. It also seemed that finding funding was also an 

obstacle for the companies within the CleanTech-sector. The innovation system 

itself demands a lot of funding and it is possible that these fundings would give a 

better pay-off when invested directly within the start-up companies, or by 

supporting the public sector in investing in climate-friendly solutions. Hence 

indirectly supporting the innovative CleanTech-companies in a commercial way 

and giving them reference customers. Another possible reason why CleanTech-

companies does not reach their potential growth might be due to a lack of skills 

and effort within sales and marketing. 
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1. Inledning 
1.1 Introduktion 

Region Skåne har som uttalat mål att 2020 vara Europas mest innovativa region (Region 

Skåne, 2014) och står bakom Sustainable Business Hub vars mål är att regionen skall vara 

världsledande inom CleanTech 2020 (Sustainable Business Hub, 2015), vilket är högt ställda 

målsättningar. Därför behövs det forskning kring hur Region Skåne arbetar med att nå dessa 

visioner och hur väl det överensstämmer med entreprenörernas praktiska erfarenheter.  

Målsättningen med denna studie är att få en överblick över vilka förbättringsåtgärder som 

finns för att främja klimatsmart innovation inom regionen. Detta görs genom 

litteraturstudier kring innovation, intervjuer med småföretag (omsättning < 10 MSEK) som är 

verksamma inom CleanTech i regionen, studier av Region Skånes 2020-vision och CleanTech-

arbete samt intervjuer med ansvariga för detta arbete inom Region Skåne.  

För att klara omställningen till ett hållbart samhälle är en viktig aspekt att främja 

klimatvänliga innovationer. Stöd till entreprenörer inom CleanTech-sektorn kan bidra till att 

skapa framgångsrika företag som på sikt har möjlighet att leda till en positiv 

samhällsutveckling. (Tillväxtanalys, 2015)  

1.2 Vad vet man idag? 

Gynnsamt företagsklimat och stöd till entreprenörer med klimatsmarta affärsidéer är vitalt 

för en hållbar samhällsutveckling. Exportpotentialen är dessutom stor inom området vilket 

gör att bra affärsidéer inte bara kan leda till förbättringar för miljön, utan även till ekonomisk 

tillväxt och nya jobbtillfällen. (Tillväxtanalys, 2015) Utmaningarna för företag verksamma 

inom sektorn är många och behovet av statligt stöd är ofta stort för att företagen skall kunna 

nå en marknad, görs detta på rätt sätt finns dock goda möjligheter för svenska 

miljöteknikföretag att tidigt positionera sig på en globalt växande marknad (Tillväxtanalys, 

2012).   

1.3 Miljövetenskaplig relevans 

Främjandet av innovation inom CleanTech-område är vitalt för en hållbar 

samhällsutveckling. Vår tids viktigaste miljöfråga är att inom en så kort tidshorisont som 

möjligt begränsa klimatfarliga utsläpp, främst CO2-utsläpp vilka bidrar till den globala 

uppvärmningen. För att klara de tuffa miljömål som är uppsatta är det därför viktigt att 

gynna nya klimatvänliga CleanTech-innovationer som kan bidra till en minskning av 

energikonsumtionen såväl som en mer CO2-neutral energiframställning för att nå det 

uppsatta 2-gradersmålet. (IEA [International Energy Agency], (2008)) Satsningar inom 

området kan dessutom på sikt leda till en för Sverige gynnsam export av CleanTech-lösningar 

(Tillväxtanalys, 2012). Studien innefattar miljövetenskapliga såväl som ekonomiska aspekter. 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en överblick över vad som görs inom Region Skåne för att 

främja klimatsmarta affärsidéer och vilka förbättringsåtgärder som finns på området. 

Eftersom innovationssystemet är komplext och Region Skånes förutsättningar påverkas av 

nationella insatser inom CleanTech-sektorn kommer även en kartläggning att göras av det 

svenska innovationssystemets förutsättningar som helhet. 

Fokus i studien har legat på nystartade företag som har en produkt på marknaden, men inte 

omsätter mer än 10 MSEK. De är alla verksamma inom CleanTech med fokus på 

energibesparing och har alla insyn och erfarenhet av innovationssystemet i Region Skåne, 

där företag kan söka stöd i form av rådgivning/affärscoachning/finansiering. Avgränsningen 

görs för att kunna jämföra företag med en liknande produkt som står inför likartade 

utmaningar. Studien består i huvudsak av tre delar; en kartläggning av det svenska 

innovationssystemet för CleanTech-företag, Region Skånes arbete för att främja innovation 

inom området samt intervjuer med personer som har erfarenhet av innovationssystemet för 

CleanTech-företag. 

Frågeställningar:  

1. Hur jobbar man inom Region Skåne för att främja klimatsmart innovation?  

2. Vad behöver mindre företag i energieffektiviseringsbranschen för att nå en marknad? 
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2. Material och metod 
2.1 Litteraturstudier 

Studien bestod av tre delar. Inledningsvis gjordes en kortare litteraturstudie på området. 

Främst hämtades material från Tillväxtanalys rapporter kring innovationssystemet för 

CleanTech-branschen i Sverige. Avhandlingarna är mycket genomgående och beskriver i 

detalj det stöd som finns för företag inom sektorn och vilka utmaningar som finns för 

branschen i helhet. Litteraturdelen i denna studie är begränsad, huvudfokus har legat på 

intervjuerna. Tillväxtanalys rapporter är dock mycket innehållsrika och har sammanfattat 

många andra artiklar inom området och bedöms därför ge en relativt bra helhetsbild. 

Förutom studier av Tillväxtanalys rapporter om branschens förutsättningar granskades även 

material från Region Skåne för att få en bild av hur det är tänkt att klimatsmart innovation 

ska främjas i teorin. Detta material erhölls direkt från Region Skåne. 

2.2 Intervjuer med personer verksamma inom innovationssystemet 

Del två bestod i att intervjua personer anknutna till innovationssystemet för att få deras bild 

av hur främjandet av klimatsmart innovation fungerar i praktiken. Först intervjuades en 

representant från Region Skåne angående deras arbete med att främja innovation inom 

CleanTech-området. Utöver detta intervjuades två representanter för innovationssystemet 

inom Region Skåne som jobbar specifikt med att stötta startups inom CleanTech-sektorn. 

Dessa personer företrädde Sustainable Business Hub, som är ett nätverk för skånska företag 

inom CleanTech, samt Teknopol som är en inkubator som bland annat stöttar nystartade 

CleanTech-företag.  

Detta kompletterades med två intervjuer med ansvariga för liknande projekt i andra regioner 

i Sverige, för att kunna göra jämförelser och hitta potentiella förbättringsåtgärder inom 

Region Skåne. Dels intervjuades representant för CleanTech Östergötland, som är ett nätverk 

för CleanTech-företag i Östergötland, samt representant för Johanneberg Science Park som 

är en inkubator som stöttar CleanTech-företag inom Västra Götaland. Samtliga fem 

intervjuer gjordes över telefon. 

Samtliga organisationer jobbar praktiskt med att stötta nystartade företag inom CleanTech-

området. Därför är det intressant att jämföra arbetssätt inom regionerna och se om det finns 

något de olika organisationerna kan ta lärdom av. Viktigt att poängtera är att det är relativt 

få intervjuer som har gjorts och att dessa inte kommer ge någon heltäckande bild av 

situationen.  

2.3 Intervjuer med CleanTech-företag inom Region Skåne 

Del tre bestod i att intervjua fem mindre CleanTech-företag som har erfarenhet av att starta 

företag inom Region Skåne. De är alla verksamma inom CleanTech med den gemensamma 
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nämnaren att deras produkt skall syfta till energibesparing. Samtliga företag har en produkt 

på marknaden men omsätter inte mer än 10 MSEK. Fokus i intervjuerna låg på vad 

entreprenörerna anser att de behöver för att växa till framgångsrika och stabila företag, 

samt deras erfarenheter av det stöd de mottagit från Region Skåne. Intervju fem och sex 

gjordes via direktbesök till entreprenörerna, de tre resterande intervjuerna gjordes via 

telefonsamtal till entreprenörerna. Analysen kommer att fokusera mycket på det behov 

företagen säger sig ha för att nå en större marknad och om det finns gemensamma problem 

som de olika företagen upplever. 

Genom att samla information från dessa tre områden är det möjligt att få en bild av de 

nationella satsningar som görs för att främja klimatsmart innovation, hur det är tänkt att 

fungera i teorin inom Region Skåne samt analysera hur väl detta överensstämmer med 

entreprenörernas egna praktiska erfarenheter och behov. Därefter kunde frågeställningarna 

besvaras om hur man jobbar inom Region Skåne för att främja klimatsmart innovation och 

vad mindre CleanTech-företag inom energieffektiviseringsbranschen behöver för att nå en 

marknad, samt genom detta komma fram till konkreta förbättringsåtgärder för att främja 

klimatsmart innovation inom Region Skåne. 

2.4 Utformning av intervjuerna och intervjumetod 

Sex stycken liknande frågor ställdes till representanter från innovationssystemet och till 

entreprenörerna bakom CleanTech-företagen för att få bådas bild av hur stödet till företagen 

fungerar i praktiken. Frågorna utformades för att på ett så heltäckande sätt som möjligt 

kunna besvara frågeställningen för studien, dvs. hur man från regionens sida jobbar för att 

främja klimatsmart innovation samt vilka utmaningar och behov som företagen har för att 

kunna nå en större marknad. 

Innan frågorna ställdes gavs en kort introduktion till projektet, vilka kriterier som gällde för 

företagen i studien samt vilka frågeställningar som fanns för projektet. De tio intervjuerna 

spelades in och skrevs ner i efterhand varpå en kvalitativ analys av svaren gjordes. Svaren 

från de tio intervjuerna finns i appendix. Intervjuerna återges inte ordagrant i appendix, utan 

en viss sammanställning gjordes för att få ett bättre flyt och sammanhang i texten. Totalt 

gjordes tio intervjuer, fem med representanter från innovationssystemet och fem med 

entreprenörerna bakom CleanTech-företagen. Under intervjuerna kom uppkom frågor från 

de personer som intervjuades och personerna fick då en utförligare förklaring av vad som 

menades med frågan. Om svaren var knapphändiga ställdes emellanåt följdfrågor för att få 

så kompletta svar som möjligt om de intervjuades erfarenheter. Samtliga personer som 

intervjuades hade stor erfarenhet av innovationssystemet. Intervju 10 gjordes under stor 

tidspress från den svarandes sida, varför svaren blev knapphändiga jämfört med de andra 

intervjuerna. Detta företag utmärker sig dock i studien då det är mycket framgångsrikt och 

haft en snabbare tillväxt än övriga, därför ansågs denna intervju värdefull i studien trots 

jämförelsevis korta svar. 
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3. Resultat 
3.1 Litteraturstudier 

Tillväxtanalys har på uppdrag av regeringen i flera olika rapporter undersökt 

förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag. För fyra år sedan inleddes en satsning från 

regeringens sida då 400 miljoner kronor avsattes för att främja innovation inom CleanTech-

området. Målsättningen var en ökad kommersialisering av ny teknik, vilket skulle leda till fler 

lyckade företag och en ökad export inom området.  

”Motivet för miljöteknikstrategin är antagandet att miljötekniksektorn, utan statlig 

intervention, inte skulle växa i den utsträckning som vore samhällsekonomiskt optimalt.” – 

(Tillväxtanalys, 2015) 

Eftersom miljöutsläpp i förlängningen innebär en kostnad för samhället kan stödinsatser för 

CleanTech-företag ses som en investering för att på sikt minska samhällskostnaden för 

miljöutsläpp. Skatter för miljöutsläpp och andra ekonomiska styrmedel är sådant som gynnar 

CleanTech-företagen då det blir mer ekonomiskt gynnsamt för industrin att satsa på 

klimatvänliga alternativ. Några sådana ekonomiska styrmedel har dock inte ingått i den 

satsning som påbörjades för fyra år sedan. Stödet fokuserade huvudsakligen på att öka 

exporten hos företagen i branschen och riktade sig därmed till företag med en produkt på 

marknaden.  Den största delen av de avsatta pengarna, 68 %, stannade inom offentlig sektor 

och har inte delats ut till CleanTech-företagen eller forskningsinstitut. (Tillväxtanalys, 2015) 

”Tyngdpunkten i strategin verkar, utifrån hur medlen fördelats, snarare ha varit att förstärka 

den offentliga sektorns arbete med att främja miljöteknik genom mjuka insatser som 

information, rådgivning och delegationsresor.” – (Tillväxtanalys, 2015) 

I sin analys trycker Tillväxtanalys på att ett par nyckelfrågor. Ännu är det oklart vilka faktorer 

som bidrar till en kommersialisering av nya innovationer inom CleanTech, varför företagen 

inom sektorn inte når en önskvärd tillväxt samt vad som håller tillbaka exporten av svensk 

miljöteknik. Så länge dessa frågor är obesvarade försvårar det en bedömning om de insatser 

som vidtagits är optimala för att stödja den svenska CleanTech-sektorn. Avslutningsvis 

rekommenderar Tillväxtanalys ett par önskvärda insatser för en större tillväxt inom 

CleanTech-sektorn; Kraftsamlingar inom specifikt utvalda områden, insatser som baseras på 

metoder som bevisligen fungerar i praktiken samt att vidta åtgärder som även ökar 

efterfrågan på miljövänliga lösningar och inte bara vidta insatser som syftar till att öka 

utbudet. Dessutom bör det utvärderas vilken verklig effekt mjuka insatser såsom 

information och rådgivning har för företagen i sektorn.  (Tillväxtanalys, 2015) 

Vad beträffar det stöd som finns till CleanTech-företag gjordes en kartläggning av 

Tillväxtanalys som publicerades våren 2015. 153 aktörer lokaliserades som på olika sätt 

jobbar med främjandet av CleanTech-sektorn. Dessa indelades i sex olika kategorier; 
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nationella aktörer, regionala aktörer, branschorganisationer, inkubatorer/science parks, 

kluster samt regionala miljötekniknoder. Regionalt stöd i olika former finns att söka för 

CleanTech-företag i samtliga län, därtill finns det nationellt stöd som delas ut av Vinnova, 

Business Sweden, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Det vanligaste stödet som finns att 

tillgå för företagen är dock i form av rådgivning, information, nätverk och marknadsföring. 

Dessa former av stöd finns ofta att tillgå inom samtliga ovan nämnda kategorier. Vad 

beträffar finansiering såsom checkar och lån utdelas dessa till störst del av nationella och 

regionala aktörer, men det förekommer även att detta stöd delas ut av inkubatorer/science 

parks. Dock är det ovanligt att CleanTech-företag stöttas i att demonstrera sin miljöteknik 

eller att få sin första referenskund, vilket kan vara en nackdel för nya innovativa företag. 

I kartläggningen framkom viss kritik av innovationssystemets komplexitet. Det stora antalet 

överlappande stödorganisationer på nationell och regional nivå gör systemet 

svårmanövrerat för företagen inom sektorn. Bristen på samordning inom ett stort antal 

organisationer leder till en otydlighet kring vem som skall göra vad och försvårar för 

CleanTech-företagen att de del av det stöd och de utlysningar som är aktuella. Slutsatsen av 

kartläggningen är att det behövs förenklad överskådlighet över innovationssystemets 

aktörer. (Tillväxanalys/Tillväxtverket, 2015)  

Vidare menar Tillväxtanalys i rapporten Förutsättningar för grön strukturomvandling (2014) 

att förutsättningarna för omställningen till en grönare ekonomi i dagsläget är svaga och att 

det behövs politiska beslut för att främja sektorn. Framtidspotentialen för CleanTech-sektorn 

är stor, men initialt finns stora hinder för många av företagen att nå en större marknad. 

Vidare menar man att om inte åtgärder vidtas kan de faktiska samhällskostnaderna för att 

inte genomgå en grön strukturomvandling på sikt bli mycket höga – speciellt med risken för 

kraftigt höjda energipriser i framtiden. Orsaken till varför den gröna strukturomvandlingen 

inte kommit längre är att de klimatpolitiska styrmedel som finns idag inte tillämpas 

tillräckligt effektivt. Stora undantag görs för beskattning av koldioxidutsläpp, hälften av 

industribranscherna betalar mindre än en tredjedel av den faktiska koldioxidskatten 

eftersom det finns en rädsla att dessa verksamheter annars lämnar landet. Därtill är inte de 

andra styrmedel som finns tillräckligt effektiva för att driva den gröna utvecklingen. Genom 

effektivare styrmedel, såsom exempelvis beskattning för CO2-utsläpp, och åtgärder för att 

främja uppkomsten av många CleanTech-företag finns potential till stora minskningar av 

utsläpp inom industrin. (Tillväxtanalys, 2014)   

En faktor som ytterligare försvårar tillväxten för företag inom CleanTech-sektorn är bristen 

på privat riskkapital. Eftersom det råder stora utmaningar för företagen i branschen innebär 

investeringar i ett tidigt skede ett mycket stort risktagande för riskkapitalbolagen. Därför 

ökar behoven för viss statlig finansiering till CleanTech-företag i tidiga skeden ytterligare. 

(Andersen, T. R. 2013) 
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Region Skåne har som målsättning att vara Europas mest innovativa region 2020. Regionen 

har noterat god innovationskraft inom hållbara städer/regioner och CleanTech nämns som 

ett av områdena där framtida innovationer ska främjas genom öppna innovationsarenor. För 

att nya CleanTech-lösningar inom klimat- och energifrågor ska växa fram kommer Region 

Skåne och kommunerna i regionen vara drivande och främja branschen genom exempelvis 

innovationsupphandlingar. (FIRS, 2011) 

”Genom regional, nationell och internationell samhandling ska Skåne utvecklas till en 

attraktiv internationell innovationsmiljö. Fundamentet i strategin är kraftfull satsning på att 

stärka Skånes innovationskultur och innovationsförmåga. En kultur som växer ur den 

kreativitet, den öppenhet och den mångfald som idag finns i Skåne.” – (FIRS, 2011)  

Målsättningen är att utveckla samarbetet mellan olika aktörer såsom offentlig sektor, 

näringslivet och den akademiska världen och på så sätt bli internationellt konkurrenskraftig 

inom områden som hållbar energiförsörjning och en långsiktigt hållbar miljö. Därtill är det 

viktigt att ta vara på existerande kunskap och få ett kunskapsutbyte mellan mindre, 

medelstora och stora företag. Det finns även ett behov av insatser kring att utveckla små- 

och medelstora företags kunskaper inom försäljning och marknadsföring (Internationell 

innovationsstrategi för Skåne). Stora offentliga resurser satsas på att skapa livskraftiga 

företag regionen. I Skåne finns omkring 100 aktörer som jobbar med att stödja företag i 

uppstartsfasen. Många av dessa jobbar med, om än inte enbart, CleanTech-företag. (Region 

Skåne, 2015)  

Det finns dock inkubatorer som har CleanTech som ett av sina specialistområden, 

exempelvis Teknopol som är intervjuade i denna studie. (Intervju med Teknopol, 2015-07-

10) 

Region Skåne har goda förutsättningar att bli en av de mest konkurrenskraftiga regionerna 

inom OECD-länderna och har mycket hög innovationspotential. De existerande öppna 

innovationsmiljöerna och innovationssystemets stöd till företagen är en god förutsättning 

för att man ska lyckas med den ambitiösa målsättningen att bli Europas mest innovativa 

region 2020. Dessutom finns god potential att tillhandhålla lösningar inom hållbarhet till 

andra regioner och skapa arbetstillfällen genom dessa satsningar. (OECD, 2012)  

Sustainable Business Hub är ett nätverk för CleanTech-företag i södra Sverige som Region 

Skåne stöttar med finansiering. Nätverket är även finansierat av Europeiska Regionala 

Utvecklingsfonden och medlemmars serviceavgifter. Nätverket drivs av ett aktiebolag där 3 

tre av sju styrelseposter innehas av ledamöter utsedda av Region Skåne. Visionen är att 

regionen skall utvecklas till världsledande inom CleanTech år 2020. Sustainable Business Hub 

skiljer sig från andra stödorganisationer inom regionens innovationssystem då man har ett 

främjaruppdrag och aktivt jobbar med att bidra till affärer för nätverkets medlemmar, på 

exportmarknaden såväl som på hemmamarknaden. Man jobbar aktivt med att skapa 
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samverkan mellan olika aktörer i branschen. En viktig del i Sustainable Business Hubs arbete 

ligger även i att hjälpa medlemsföretagen till affärer inom offentlig verksamhet. Innovativa 

CleanTech-företag gynnas om de har förutsättningar för att tidigt få affärer på en 

hemmamarknad där de kan verifiera sin teknik. I det avseendet har kommuner en viktig roll 

som inköpare i upphandlingar. (Sustainable Business Hub, 2015)  

3.2 Intervjuer med personer verksamma inom innovationssystemet 

Nedan anges sammanställda svar för frågorna som ställdes till fem personer anknutna till 

innovationssystemet. Representanter från Region Skåne, Sustainable Business Hub, 

Teknopol, CleanTech Östergötland och Johanneberg Science Park (belägen i Västra Götaland) 

tillfrågades. Region Skåne jobbar inte direkt operativ med affärscoaching och rådgivning till 

företag, varför dessa svar skiljde sig åt en aning från de övriga. 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Region Skåne 

(Östergötland/Västra Götaland)? 

I samtliga regioner har nystartade CleanTech-företag möjlighet att ta del av rådgivning, 

affärscoachning och nätverk. Region Skåne stöttar inte företag direkt, utan gör det indirekt 

genom finansiering av kluster och inkubatorer vari Sustainable Business Hub och Teknopol 

ingår. Nedan följer en övergripande sammanfattning för den första intervjufrågan om de 

olika aktörernas verksamheter för att stötta CleanTech-företag. 

Teknopol stöttar entreprenörer i ett tidigt skede. De har en öppen mottagning som gör att 

vem som helst med en idé är välkommen in att diskutera med en rådgivare. Såväl 

entreprenörer med klimatsmarta innovationer som entreprenörer med andra affärsidéer är 

välkomna. De anser sig ha god kännedom om innovationssystemets finansieringsmöjligheter 

och brukar lotsa de entreprenörer som vill söka finansiering till rätt typ av stöd och kan även 

bidra med visst stöd i ansökningsprocessen. Teknopol har som uppdrag av Tillväxtverket, 

Vinnova och ett flertal regioner att på nationell basis driva CleanTech Inn Sweden som är ett 

nätverk specifikt för entreprenörer med CleanTech-lösningar. Teknopols CleanTech-företag i 

Region Skåne kan därmed även ta del av ett nationellt nätverk som är mer fokuserat. På 

CleanTech Inn Sweden jobbar man med mer specifika frågor som exempelvis relationen med 

Energimyndigheten. 

Sustainable Business Hub jobbar mer operativt med att öka affärerna för de företag som är 

medlemmar. Man jobbar med tre olika områden. Det ena är affärsutveckling och innovation, 

det andra är hemmamarknad och det tredje är export. Inom området affärsutveckling jobbar 

man aktivt med att bygga kontakter mellan akademin och företagen för att företagen ska få 

den kunskap de behöver för att utveckla sina produkter och tjänster vidare. 

Inom det andra området försöker man öka CleanTech-företagens affärer på 

hemmamarknaden. Man har ett koncept som kallas för Pitch & Match, där Sustainable 
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Business Hub antingen letar upp en potentiell kund eller där en kund som är intresserad av 

miljötekniklösningar vänder sig till Sustainable Business Hub. I processen bjuder man sedan 

in cirka 15 CleanTech-företag som får pitcha i fem minuter var för den aktuella kunden som 

är i behov av en lösning. CleanTech-företag hade i vanliga fall haft svårt att nå ut till de här 

större kunderna då det blir en typisk säljsituation men eftersom Sustainable Business Hub 

arrangerar mötet blir det en neutral arena där kunden får ett antal företag presenterade för 

sig. Såväl kunder, som ofta är offentlig sektor, samt CleanTech-företagen är nöjda med 

processen. 

Den tredje delen man jobbar med är export. Det handlar också om att hitta kunder och 

säljkanaler till CleanTech-företagen på exportmarknader. Här jobbar man med 

medlemsföretagen i grupp för att skapa en värdekedja och kunna leverera större lösningar 

eftersom det annars är svårt för CleanTech-företag att leverera helhetslösningar.  

Urban Magma är ett stort nystartat projekt som Sustainable Business Hub driver. I projektet 

ingår de fyra största kommunerna i Skåne, Region Skåne, Lunds Universitet, SLU samt flera 

företag. Projektet syftar till att göra Region Skåne till den ledande leverantören för 

försörjningssystemen inom V/A, avfall, energi, värme/kyla samt inom grönstruktur med 

ekosystemtjänster. Tillvägagångssättet är att kommunerna sätter sig ner och identifierar sina 

problem, vilka utmaningar som finns och vad som kommer att behöva lösas framåt i tiden. 

När kommunen identifierat problemen kopplas sedan företag in som då ska hitta lösningar 

på det aktuella problemet. På så sätt ges innovativa företag en chans att komma in på en 

marknad inom offentlig verksamhet. 

Hur ser det ut i andra regioner? 

I Västra Götaland finns inget stöd som är specialanpassat just för CleanTech, företagen tar 

del av innovationssystemet likt andra företag. I Östergötland finns en stark infrastruktur för 

CleanTech med många företag som funnits i branschen länge, men relativt få startups inom 

CleanTech. I regionen finns program som ALMI driver tillsammans med Linköpings 

Universitet där man på olika sätt har stöttat företag som vill satsa på innovationer inom 

CleanTech. På Linköpings Universitet finns en ny komplett civilingenjörsutbildning på energi 

– miljö – management där den första kullen gick ut 2014, vilket kan borga för mer 

entreprenörskap inom CleanTech. En av utmaningarna inom regionen är att förstå varför 

man inte har mer startups inom sektorn; 

”I stort skulle man nog kunna säga att en av utmaningarna som Östergötland har framöver 

är nog att förstå varför vi inte har så många startups inom CleanTech samt vad man kan 

göra för att uppmuntra nya företag inom den sektorn. Ju fler CleanTech-företag som startas 

och ju fler CleanTech-lösningar som hittas desto närmare kommer vi en lösning på de stora 

miljöproblemen.” – Intervju med representant från Region Östergötland, 2015-08-10 
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2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

 
Figur 1. Ovan ger de svarande aktörerna feedback till innovationssystemet. 

  

De svarande aktörerna är i allmänhet nöjda med hur stödet i innovationssystemet fungerar i 

praktiken. I samtliga regioner jobbar man med affärscoachning, rådgivning och nätverkande. 

Region Skåne har kommit längre än Region Östergötland och Västra Götalandsregionen med 

sitt CleanTech-arbete. Dock lyfter både Sustainable Business Hub och Teknopol fram att 

offentlig sektor behöver bli bättre på att satsa på nya innovationer. Pitch & Match, Urban 

Magma och Industripartnerprogrammet är projekt som genomförs inom Region Skåne för 

att knyta samman mindre CleanTech-företag med större etablerad industri och offentlig 

sektor. 

 

 

 

Aktör

Region Skåne

Sustainable 

Business Hub

Teknopol

CleanTech 

Östergötland

Johanneberg 

Science Park

Positiv feedback Negativ feedback

              Hur tycker du att detta stöd har fungerat?

- Johanneberg Science Park har inte resurser att 

nå så många företag som man skulle vilja

+ En bild av att stödet fungerar bra i allmänhet

+ Exempelvis Teknopol bidrar till många jobb och 

nya företag för lite pengar

+ SBH jobbar nära företagen

+ Pitch & Match-konceptet fungerar bra

+ När offentlig verksamhet väl vågar satsa gynnas 

innovativa företag

+ Urban Magma har stor potential

+ Hög tillgänglighet, välkomnar alla med en idé

+ Företagen kan ta upp osäkerheter och brister med 

Teknopol då de inte är en finansiär

+ Industripartnerprogrammet sätter 

entreprenörer/SME:s i kontakt med stor industri

+ Kommer troligtvis engageras i Urban Magma

+ Programmen som drivs av ALMI och Linköpings 

Universitet har fungerat bra

+ Energikontoret har varit aktiva i regionen

+ CleanTech har nyligen identifierats som ett av fem 

styrkeområden av Region Östergötland

+ Fungerar bra i allmänhet

+ Nära samarbete med forskning, företagen och 

Västra Götalandsregionen och har möjlighet att 

initiera projekt/aktiviteter där dessa tre ingår

- Många företag där det inte håller hela vägen 

(inget unikt för just CleanTech)

- Projektpengar sträcker sig över kort period

- Omständlig process att söka finansiering

- Svårt för företag att delta i offentlig 

upphandling

- Offentlig sektor skulle behöva våga testa nya 

lösningar utan att vara rädda för LOU

- Svårt för företag då de ofta är komponenter i 

större system, svårt att nå större marknad

- Svårt för slutkund att analysera fördelar med 

produkten

- Mycket neddragningar inom industrin

- Innovationsupphandlingar fungerar dåligt

- Offentlig sektor vågar inte satsa innovativt

- Få startups inom sektorn

- CleanTech som näringslivsområde har fått lite 

fokus och uppmärksamhet
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3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne (Östergötland/Västra 

Götaland) jämfört med det stöd som finns från nationella myndigheter? För- och 

nackdelar med dessa? 

 
Figur 2. Ovan ger de svarande aktörerna sin syn på regionala stödet inom innovationssystemet jämfört 

med det nationella. 

  

Aktörerna tycker i allmänhet att det regionala stödet kompletterar det nationella. Det är bra 

att det finns ett lokalt stöd som är anpassningsbart. Regionala pengar tycks vara lättare att 

söka och kräva mindre administration än nationellt stöd, dock kan man via det regionala 

stödet ofta få hjälp att söka nationella pengar. I varken Region Östergötland eller Västra 

Götalandsregionen har man sagt att man ska stödja CleanTech-företag finansiellt på något 

sätt.  

 

 

 

 

 

 

Aktör

Region Skåne

Sustainable 

Business Hub

Teknopol

CleanTech 

Östergötland

Johanneberg 

Science Park

Positiv feedback Negativ feedback

              Hur ser ni på det regionala stödet jämfört med det nationella?

- Inga specifika satsningar för att stödja 

CleanTech i Västra Götalandsregionen

- Många olika sorters överlappande stöd gör 

det svårt för företagen att få en överblick

+ Bra komplement till varandra

+ Affärsutvecklings- och innovationscheckar 

eftertraktade och smidiga att söka

+ Mindre administration att söka finansiering/stöd 

regionalt

+ Viktigt med regionalt stöd i form av coaching

+ Vad gäller finansiering kompletterar regionalt stöd 

det nationella

+ Teknopol har stort upptagningsområde som 

täcker i princip hela regionen

+ CleanTech är ett nyligen identifierat styrkeområde 

i regionen vilket kommer underlätta stöd på både 

regional och nationell nivå

+ Stöd i processen att söka nationella medel 

+ Regionalt stöd är mer anpassningsbart och 

djuplodande

+ Regionalt och nationellt stöd kompletterar 

varandra bra

- Mycket förbättringsåtgärder finns

- Krångligt att söka pengar på nationell nivå

- Söks internationella pengar kan det ta ett år 

från start till besked

-

- Finns inte mycket pengar att söka regionalt

- Från Region Östergötlands håll har man inte 

tydligt uttalat att man ska stödja denna typ av 

verksamhet finansiellt
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4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Region Skåne 

(Östergötland/Västra Götaland)? 

 
Figur 3. Ovan ger de svarande aktörerna sin syn på hur företagen gynnas av att vara verksamma i regionen 

 

Aktörerna inom Region Skåne är nöjda med stödsystemet och lyfter fram de visioner och det 

miljötänk som finns i regionen som en fördel för CleanTech-företagen. Regionen Skåne själva 

säger sig nästan ha nått 2020-målen om att vara Europas mest innovativa region. Både 

Sustainable Business Hub och Teknopol lyfter fram Urban Magma som en positiv aspekt. 

Inom Region Östergötland finns en väl etablerad CleanTech-industri och mycket kunskap 

som gynnar nya företag som vill etablera sig i regionen. Västra Götalandsregionen tycks ha 

mer pengar att dela ut till företag i ett tidigt skede, vilket kan vara speciellt gynnsamt för 

CleanTech-företag som ofta behöver en del finansiering för att komma igång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktör

Region Skåne

Sustainable 

Business Hub

Teknopol

CleanTech 

Östergötland

Johanneberg 

Science Park

Väl fungerande stödnät för entreprenörer/innovationer i allmänhet. Låg tröskel för att bolla sin 

innovativa idé med affärscoacher. Mycket nätverk att ta del av och viss relevant storindustri. Urban 

Magma-projektet är viktigt då det bevisar att det finns en vilja inom kommuner och Region Skåne att 

bli en första kund till CleanTech-företag. För fortsatt utveckling är det viktigt att regionens 

miljöarbete syns internationellt, så att innovativa idéer i regionen får uppmärksamhet.

Det finns en väl etablerad CleanTech-industri med cirkulära system där det ena företagets 

restprodukt blir nästa företags insatsvara, helt på kommersiella grunder. Saker som i andra regioner 

görs på laboratoriemiljö testas här på riktigt inom industrin. Mycket kompetens och erfarenhet inom 

regionen, samt en stor bredd av CleanTech-företag. Exempelvis finns i regionen företag som jobbar 

med samtliga förnyelsebara bränslealternativ.

Västra Götalandsregionen har i jämfört med andra regioner rätt mycket pengar att lägga på 

innovationsstöd samt ett stort utbud av instrument för nystartade och redan etablerade företag. 

Exempelvis finns möjlighet till såddfinansiering för nystartade företag, vilket är ett lån som betalas 

tillbaka om företaget lyckas. Om de inte lyckas blir de inte återbetalningsskyldiga.

              På vilket sätt gynnas företagen av att vara verksamma i er region?

God tillgång till högutbildad arbetskraft. Korta avstånd, närhet till uppdrag i Köpenhamn. Positivt 

företagsklimat med mycket stöttning. Säger sig nästan ha nått målet om Europas mest innovativa 

region. Bra samverkan mellan olika aktörer. Regionalt forsknings- och innovationsstöd som fungerar 

bra. Dock är inte innovationssystemet så lättnavigerat alltid.

Regionen är framåt med att satsa på nya CleanTech-lösningar. Region Skåne har skarpa klimatmål 

som gynnar branschen. Flera kommuner ligger i topp över Sveriges miljöbästa kommuner, tuffa 

miljömål från kommunerna sätter CleanTech-företagen i regionen i en bra position. Urban Magma är 

ett led i det arbetet. Progressivt miljötänk i regionen vilket är viktigt.
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5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne 

(Östergötland/Västra Götaland) kan förbättra för att hjälpa företagen att nå denna 

marknad? 

 
Figur 4. Ovan ger de svarande aktörerna sin syn på vad företagen behöver för att nå en marknad. 

 

Samtliga aktörer lyfter fram att offentlig sektor behöver bli bättre på att ställa rätt krav vid 

upphandlingar för att gynna innovativa idéer. Offentlig sektor kan gynna företagen på 

kommersiella villkor och bli en första viktig referenskund för nystartade företag. Sustainable 

Business Hub lyfter fram problematiken med att Region Skåne själva gör sin exportsatsningar 

och att det inte är optimalt att olika organisationer jobbar med samma saker. Teknopol 

trycker på att det är viktigt att CleanTech-företagen jobbar mer med sälj. CleanTech 

Östergötland lyfter fram vikten av att tjänstemännen som gör upphandlingarna måste få 

förklarat för sig hur de ska gå tillväga för att gynna nya innovationer. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktör

Region Skåne

Sustainable 

Business Hub

Teknopol

CleanTech 

Östergötland

Johanneberg 

Science Park

Vanligaste utmaningen för företagen är att hitta den första kunden. Har man väl en kund och någon 

vill betala för ens produkter underlättar det även eventuell finansiering. Västra Götalandsregionen 

skulle kunna ägna sig mer åt innovationsupphandling inom exempelvis vård och omsorg och 

kollektivtrafik. Det vore väldigt intressant om man satsade på det.

Vad behöver företagen för att nå en marknad och kan regionen förbättra något för att hjälpa 

företagen att nå denna marknad?

Region Skåne upphandlar för väldigt stora summor årligen. Man kan bli bättra på att underlätta för 

nya innovationer att vara med vid upphandlingar genom att specificera upphandlingarna bättre. Tror 

det finns många bra lösningar inom CleanTech som kan komma fram om man bara gav företagen 

chansen. Kan man hushålla med resurser och främja innovation vinner alla på det.

Region Skåne kan göra massor som kund om de vågar satsa på innovativa lösningar, gör dom det 

kan företag som är på väg ut på marknaden verifiera sin teknik och få en referenskund. Viktigt att de 

vågar satsa på innovativa lösningar istället för att köpa in gamla lösningar. Sen har vi har ett bra 

samarbete med Region Skåne, men det blir lite kontraproduktivt när de också gör egna 

exportsatsningar eftersom vi redan har den dialogen med företagen och jobbar med samma frågor.

En uppenbar grej som alla företagen behöver är en första installation och en referenskund. Det är 

stora beslut för upphandlingsansvariga att ta, men om är villig att ta lite risker vore det väldigt 

värdefullt för innovationsföretagen som då kan få en första referenskund. Sen är det viktigt att 

poängtera att många företag tar för lätt på sina säljinsatser - framgången ligger i entreprenörernas 

egna händer. Ingen annan i ett innovationssystem kommer göra det åt dom.

Viktigt att Region Östergötland och kommunerna själva börjar agera och ställa rätt krav vid 

upphandlingar och gör det i enlighet med de mål som finns, det hade gjort stor skillnad för lokala 

CleanTech-företag om de kunde gynnas på kommersiella villkor. Företag i regionen berättar hur 

gamla relationer får fördelar i upphandlingar, där uppköparna inte har samma målbild som 

politikerna. Tjänstemännen som gör upphandlingarna måste få det förklarat för sig på ett bra sätt.
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6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

 
Figur 5. Ovan ger de svarande aktörerna övriga synpunkter kring främjande av innovation. De tre översta 

svarandena hade inget mer att tillägga. 

 

CleanTech Östergötland lyfter fram Sustainable Business Hubs arbete som ett bra exempel, 

samt insatser för att CleanTech-företagen ska bli bättre på att konkretisera miljönyttan. 

Johanneberg Science Park lyfter fram EU-programmet Climate-KIC där CleanTech-företag har 

möjlighet att få stöd. Ingen av de andra aktörerna har nämnt detta program.  

 

3.3 Intervjuer med CleanTech-företag inom Region Skåne 

Nedan anges sammanställda svar för frågorna som ställdes till personer som varit med och 

grundat CleanTech-företagen. 

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

 
Figur 6. Ovan listar de intervjuade företagen det stöd de mottagit indirekt av Region Skåne. 

 

Fyra av fem CleanTech-företag har suttit på inkubator där de fått rådgivning och 

affärscoachning. Företaget i intervju 6 fick via affärsnätverk i regionen en investering. 

Företaget i intervju 7 lyfter fram att innovationssystemet är svårnavigerat men att de tillslut 

Aktör

Region Skåne

Sustainable 

Business Hub

Teknopol

CleanTech 

Östergötland

Johanneberg 

Science Park

Jag kan slå ett slag för ett EU-program vi är med i som heter Climate-KIC. Där finns det möjligheter för 

mindre och nystartade CleanTech-företag att söka finansiering, coaching och hjälp.

Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen?

-

-

-

Vi har kikat på Sustainable Business Hubs modell och vi kommer efterlikna den till viss del. De är duktiga 

på att exponera innovativa företag för potentiella kunder inom offentlig och privat sektor, ju mer 

kontakt innovativa företag har med potentiella kunder desto större är chansen att lyckas. Sen kommer 

vi jobba med att hjälpa CleanTech-företag att konkretisera produktens miljönytta så att man kan 

kvantifiera fördelarna, samt hur de sen kan hjälpa kunden att kommunicera det till sina slutkunder.

Intervjuat 

företag

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10 Vi har suttit på inkubatorn MINC i Malmö, som bidrar med rådgivning och affärscoachning.

På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne?

Kontorsplats, affärsrådgivning och subventionerad hyra på inkubator. Vi har även varit med i 

CONNECT Skåne, var en omständlig process men tillslut fick vi en ganska stor investering därifrån.

Vi har plats på en inkubator som är delfinansierad av Region Skåne. Svårt att veta exakt vad Region 

Skåne står bakom, men vi har fått hjälp av Invest in Skåne. Tog ett tag innan vi förstod att de kunde 

hjälpa oss, men efter det har vi fått hjälp att leta partners utomlands. De är mycket proffessionella!

Vi har suttit på inkubator i Landskrona och Lund. Vi har även investering från ALMI Invest.

Ingen hjälp med affärscoachning, vi är själva gamla VD:ar och har väldigt mycket erfarenhet. Vi har 

tagit emot bidrag för att produktifiera men ingen finansiering. Vi har däremot varit med och byggt 

nätverken med våra kontakter, när vi startade var CleanTech-branschen väldigt ny. Vi har själva varit 

behjälpliga inom innovationssystemet och har väldigt god insyn om hur systemet fungerar.



18 
 

fick hjälp av Invest in Skåne att leta internationella partners. Företag i intervju 8 har fått 

regionala pengar från ALMI Invest. Företag i intervju 9 är det som varit med längst och har 

själva bidragit med nätverksbyggande inom innovationssystemet i regionen.  

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

 
Figur 7. Ovan ger de intervjuade företagen feedback på innovationssystemet 

 

Tre av företagen lyfter fram vissa positiva aspekter med att sitta på en inkubator, som bland 

annat ger viss kredibilitet och en bra miljö att driva företag i. Företaget i intervju 8 lyfter 

specifikt fram ALMI Invest som en mycket positiv erfarenhet, två andra företaget har också 

fått finansiering via innovationssystemet/nätverk i regionen. Företaget i intervju 9 lyfter 

fram att deras lösning köptes in av en kommun vid uppstart och att de därmed kunde bevisa 

att teknologin fungerade. Negativa aspekter som lyfts fram är att mycket pengar går till 

stödsystemet och olika organisationer som i viss mån gör samma sak och att dessa pengar 

kunde gjort bättre nytta om företagen kunde ta del av dessa genom finansiering eller ordrar 

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10

Hur tycker du att detta stöd har fungerat?
Intervjuat 

företag Positiv feedback Negativ feedback

-

+ Ger en viss kreditibilitet att sitta på 

inkubator

+ Fick investering via CONNECT Skåne

+ Kan finnas personer inom 

innovationssystemet som har stor erfarenhet 

av sitt område, vilket kan vara värdefullt

+ Vi har fått finansiering via 

Innovationskontor Syd 

+ Organisationer finns som kan hjälpa till 

med ansökningar om finansiering

+ Bra att ha inkubatornamnet bakom sig

+ Bra med subventionerad hyra

+ Energi av inkubatormiljön

+ Mycket positivt till stödet från ALMI Invest

+ När vi startade verksamheten för ett antal 

år sedan köpte kommunen vår lösning vilket 

gjorde att vi kunde bevisa att vår teknologi 

fungerade

+ Stödet i inkubatorn fungerade bra

- Väldigt mycket pengar ges till massa olika 

organisationer som gör liknande saker, bidrar 

med nätverk och "rådgivning".

- Få människor inom dessa organisationer som 

har erfarenhet av entreprenörskap, det är viktigt

- Man behöver ofta pengar som startup, vilket 

ingen organisation har. Tror pengarna hade varit 

bättre investerade i nystartade företag istället för 

att gå till de olika organisationernas verksamhet

- Svårt att söka finansiering, hjälp från en 

organisation behövs för att söka finansiering av 

en annan

- Inte jätteimponerad av stödet från inkubatorn

- Inte alla affärscoacher som har mycket 

erfarenhet av entreprenörskap, ingen 

affärscoach i miljön har erfarenhet av CleanTech

- Inkubatorn i Landskrona passade inte 

CleanTech

- Jobbig process att söka pengar via ALMI

- Få förunnat att få pengar via ALMI

- Kom med ordrar istället för stöd till företagen

- Offentlig sektor behöver komma med miljö-

åtgärder som öppnar upp möjligheter för 

företagen

- Offentlig sektor behöver göra allvar av sina 

miljövisioner genom att köpa in innovativa 

produkter i sina upphandlingar
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från offentlig sektor. Företaget i intervju 9 tycker inte att det vidtas tillräckligt med 

miljöåtgärder i regionen för att företagen ska gynnas. Tre av företagen lyfter fram 

svårigheter med finansiering, samma tre företag lyfter även fram att de stött på bristande 

CleanTech-kompetens inom innovationssystemet. Företaget i intervju 10 lyfte inte fram 

några negativa aspekter. 

 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

 
Figur 8. Ovan ger de intervjuade sin syn på det regionala innovationsstödet kontra det nationella. I 

intervju 10 ansåg det tillfrågade företaget att det hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna uttala sig. 

 

Hög tillgänglighet lyfts fram som en fördel inom det stöd som finns regionalt. Två av 

företagen lyfter fram ALMI:s verksamhet som en positiv aspekt. Negativa erfarenheter 

innefattar att det är svårt att få mjuka pengar som CleanTech-företag överlag och att det är 

en mycket komplicerad process att söka finansiering från nationellt håll. Företaget i intervju 

7 ifrågasätter att stora och etablerade företag kan ta del av innovationsstöd. Företagen i 

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10

Hur ser ni på det regionala stödet jämfört med det nationella?
Intervjuat 

företag Positiv feedback Negativ feedback

+ Bra med hög tillgänglighet 

regionalt, enkelt att prata 

med dessa

+ ALMI som finns regionalt 

har mycket högre tillgäng-

lighet, mer pengar borde gå 

att söka därifrån. Det hade 

gynnat mindre företag 

+ ALMI Invest har fattat 

poängen och håller en hög 

nivå

+ Affärscoachning kan vara 

bra att få om man är ung och 

inte har erfarenhet av att 

vara entreprenör

                                                              Kan inte uttala mig i frågan.

-  Mjuka pengar väldigt svårt att få i Region Skåne i allmänhet

- Svårt som CleanTech-företag att få riskkapital i tidigt skede, därför 

behövs det mer mjuka pengar innan man kommer på fötter

- Kan även jämföra Region Skåne med Västra Götalandsregionen där 

de är bättre på att kanalisera ut pengar till bolagen

- Processen med det nationella VINNOVA-stödet var hemsk, ingen 

process för mindre företag. Väldigt byråkratiskt och energikrävande

- Fick pengar från VINNOVA, men det var knappt värt arbetsinsatsen

- Processen är för större företag, behöver verkligen stora etablerade 

företag den typ av finansiering som går att söka nationellt?

- Skåne är svårast i landet att få regionalt stöd i form av pengar

- Ambitionerna inom Region Skåne är bra men det finns inget bakom

- Regionalt finns inte pengar, ingen kompetens, ingen substans bakom 

visionerna

- Inom vårt område är vi bland de mest innovativa företagen i Sverige, 

men vi har det mycket svårt här

- Många av organisationerna i Region Skåne har ett egensyfte i att 

hålla föredrag, meetings och att synas. Detta ligger på ett politiskt 

plan där man sagt att man måste ha igång CleanTech

- Få företag kommer ut och lyckas tack vare stödet de fått av det 

regionala innovationssystemet

- Vi har en produkt på marknaden som sparar både energi och vatten, 

trots det omöjligt att sälja vår produkt till offentlig sektor

- Man vågar inte ta beslut inom offentlig sektor, kompetens saknas
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intervju 8 och 9 anser att de inte sett regionens visioner på CleanTech-området återspeglas i 

praktiken. 

4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 

 
Figur 9. Ovan nämner de tillfrågade företagen hur de gynnats av att vara verksamma i Region Skåne. 

Erfarenheterna om företagen faktiskt gynnats av att vara verksamma i regionen går isär. 

 

Företagen är generellt tveksamma om de faktiskt gynnats av att driva sina företag i regionen. 

Företaget i intervju 6 lyfter fram testbäddprogrammen i Malmö som en positiv aspekt, men 

att detta är något som borde finns i hela regionen. Företaget i intervju 7 har positiva 

erfarenheter av affärsnätverken i Öresundsregionen. Företaget i intervju 8 har återigen 

negativa erfarenheter av att driva företag i regionen. Företaget i intervju 9 trycker ännu en 

gång på att Region Skåne har stor potential att gynna CleanTech-företagen om de bara 

vågade satsa på innovativa produkter.  

 

 

 

 

 

Intervjuat 

företag

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10
Jag vet faktiskt inte. Jag är inte ens säker på att vi har gynnats överhuvudtaget jämfört mot om vi 

hade befunnit oss i Stockholm eller Göteborg.

På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne?

Det finns en del testbädd-program vilket är positivt, till exempel i Malmö. Men varför bara i 

Malmö? Om Region Skåne vill satsa på CleanTech finns mycket större kraft i hela regionen jämfört 

med bara en stad. Sen handlar det om att faktiskt göra sakerna också, inte bara snacka. Man måste 

våga dra igång projekten.

Det finns affärsnätverk för Öresundsregionen som vi haft hjälp av, vi träffade våra danska kunder 

genom dessa nätverk. Det händer mycket i regionen, men man måste vara proaktiv. Vi har mest 

dragit nytta av det geografiska läget, samtidigt har vi ingen annan region att jämföra med.

Våra kunder finns inte här. Regionen har det jobbigt, företagen och industrierna som vi jobbar mot 

har det så kämpigt här att de inte kan investera i vår produkt. Därför måste vi kolla mot andra 

regioner i Sverige och mot Danmark.

Region Skåne har en stor potential att gynna oss som köpare av våra produkter. Vi har en produkt 

som hade kunnat sparat 100 000 SEK om året i energikostnader för varje ishall den installerades 

på, men viljan finns inte. Man säger att man inte kan påverka marknadskrafterna, men det är ju 

kommunala bolag! Region Skåne har en jättepotential att föregå med gott exempel och vara en 

viktig kund för nystartade CleanTech-företag. Det var Malmö Stad för oss när vi startade.
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5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 

 
Figur 10. Ovan svarar de intervjuade företagen på deras behov för att nå en marknad och eventuella 

förbättringsåtgärder inom Region Skåne. 

 

Resultatet av dessa frågor ställer mycket väl överens med svaren som gavs från 

innovationssystemet. Det är tydligt att offentlig sektor kan gynna nystartade företag genom 

att våga satsa på nya innovationer i offentliga upphandlingar. Region Skånes visioner om att 

vara klimatsmarta återspeglas inte alltid i deras agerande vid upphandlingar. Företaget i 

intervju 7 lyfter fram att innovationssystemet kan bli mer lättnavigerat. Företaget i intervju 8 

riktar kritik mot att Sustainable Business Hub, som är delvist finansierade av Region Skåne, 

tar ut en medlemsavgift från mindre företag som har ansträngd ekonomi. Företaget i 

intervju 9 lyfter fram att mer CleanTech-kompetens behövs inom innovationssystemet. 

 

 

 

 

 

Intervjuat 

företag

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10
Region Skåne kan köpa vår produkt, den hade sparat både vatten och energi. Rent allmänt kan de ha 

en mer klimatsmart och hållbar approach gentemot vatten- och energibesparing i Regionens lokaler.

Vad behöver ni för att nå en marknad och kan Region Skåne förbättra något

 för att hjälpa er att nå denna marknad?

Vi har en kundgrupp inom offentlig verksamhet. Det finns kommunala bostadsbolag som inte bryr sig 

över huvud taget om att energieffektivisera sina bostäder eller vågar satsa på nya teknologier. Alla 

kommuner i regionen har olika klimatmål, men det är inte förankrat i organisationerna. Det hade 

gjort jättestor skillnad för oss om offentligt verksamhet vågat satsa på vår produkt som faktiskt hade 

sparat energi och därmed även pengar för de kommunala bostadsbolagen.

Man måste bli bättre på att kommunicera och jobba mot satta visioner. Region Skåne är en väldigt 

stor organisation och det är svårt att få grepp om hur de jobbar, det borde bli lättare att ta del av 

information. Svårt att få grepp om och navigera sig i innovationssystemet, det kan förenklas. Det är 

svårt för dom att hjälpa oss att sälja mer, men de kan promota oss på exportmässor vilket är positivt. 

Vi behöver främst hjälp med kontakter, vi får inte ut så mycket av att ringa kalla samtal.

Vi letar inte investering utan kunder, skulle Region Skåne kunna hjälpa oss där vore det bra. Vi har 

varit i kontakt med Sustainable Business Hub, men det kändes främst som om de var intresserade av 

sin egen finansiering. Har man då inte råd får man heller ingen hjälp.

Jag har redan nämnt att de skulle hjälpa oss mycket om de var intresserade av att satsa på våra 

produkter. Vad beträffar coaching finns inte mycket hjälp vi kan få. Vill man vara stark inom 

CleanTech måste man få in människor som har stor erfarenhet av området in i innovationssystemet. 

Förslagsvis kan man ta hjälp av erfarna CleanTech-företag som kan dela med sig av kontakter och 

dylikt till de nystartade företagen. 
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6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

 
Figur 11. De intervjuade företagen delar ovan med sig av övriga förbättringsåtgärder inom regionen. 

 

Företagen lyfter återigen fram att offentlig sektor måste våga satsa på nya innovationer i 

upphandlingar för att gynna klimatsmart innovation. Företagen i intervju 6, 9 och 10 menar 

att pengarna vore bättre investerade som en order till CleanTech-företagen istället för att gå 

till organisationerna inom innovationssystemet.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Intervjuat 

företag

Intervju 6

Intervju 7

Intervju 8

Intervju 9

Intervju 10

Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen?

Pengar hade gjort större nytta hos nystartade företag än inom innovationssystemets organisationer. 

Bäst hade varit att gynna innovativa bolag på kommersiella villkor. Mål finns uppsatta på nationell, 

regional och kommunal nivå men vi är långt ifrån dessa och därför behöver man börja investera. 

Jag har tyvärr inte sett investeringsviljan för energieffektivisering inom offentlig verksamhet.

Vi ser ju att trenden för vår bransch är att den blir mer och mer uppmärksammad, tyvärr är inte min 

bild att Region Skåne är speciellt framåt inom dessa frågor.

Regionen har det tufft, vilket man inte inser. Företagen är hårt drabbade och för dom handlar det 

bara om att överleva, det är få företag som faktiskt ser möjligheter.

Ska man bli den bästa regionen i Sverige måste man föregå med gott exempel, på så sätt får man 

företag att etablera sig här.  Om Region Skåne avsätter en budget för det här området och satsar 

ordentligt kommer man få etablerade CleanTech-företag här som skapar arbetstillfällen. Om vi 

fortfarande bara ska ha visioner och ett gäng konferenser kommer en annan student ringa om ett par 

år för en liknande undersökning.

Ett mindre antal inkubatorer och affärsutvecklare vore bra. Istället kan man investera skattepengarna 

på mer ”riskfyllda” upphandlingar där man vågar satsa på nya produkter och innovationer. 
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4. Diskussion 
Det är positivt att man från nationellt såväl som regionalt håll har visioner om att satsa på 

CleanTech-branschen för att underlätta övergången till ett klimatsmart samhälle. Dessvärre 

tyder denna studie på att det finns en stor diskrepans mellan uppsatta visioner och hur man 

praktiskt jobbar med dessa frågor inom offentlig sektor. Samtliga tillfrågade i studien har en 

bild av att uppsatta visioner och miljömål inte alltid eftersträvas när upphandlingar görs. 

Offentlig sektor har en stor potential att bli en viktig första kund till CleanTech-företagen och 

gynna dessa på kommersiella villkor. Det skulle främja de innovativa företagen inom sektorn 

och dessutom få positiva konsekvenser för miljön i helhet. Stora pengar investeras i 

innovationssystemet som oftast jobbar med affärscoachning, rådgivning och nätverk. Det är 

dock oklart vilka verkliga effekter denna typ av stöd har. Det är möjligt att CleanTech-

företagen hade gynnats mer om dessa pengar istället satsades på att främja innovationer vid 

upphandlingar eller som mjuka medel i företagens uppstartsfas. 

4.1 Litteraturstudier 

Det är positivt att 400 MSEK allokeras till satsningar inom en bransch som kan bidra till 

miljömässiga och samhällsekonomiska fördelar. Personligen tycker jag att 68 % är en alltför 

stor del som tillfaller det offentliga stödsystemet, speciellt då det inte finns en tydlig evidens 

kring huruvida dessa insatser faktiskt lönar sig. Detta poängterades även av CleanTech-

företagen vid intervjuerna, stödsystemet är förvisso viktigt men företagen själva upplevde 

att de hade haft mer nytta av finansiering i tidigt skede eller att offentlig sektor hade 

resurser och vilja att satsa på nya klimatvänliga innovationer. 

Det är även viktigt att man från nationellt håll jobbar med ekonomiska styrmedel för att göra 

det lönsamt för industrin att satsa på klimatsmarta innovationer. Branschen är till stor del 

beroende av att politiska beslut skapar marknadsfördelar för CleanTech-lösningar. 

Det stödsystem som finns är också mycket komplext. Hela 153 organisationer jobbar med 

CleanTech och de flesta organisationerna jobbar med likartade frågor, vilket gör 

stödsystemet mycket svårnavigerat för CleanTech-företagen. Att hålla koll på de finansiella 

stöd och nätverk som finns att tillgå är mycket tidskrävande och kräver mycket 

administration. En vanlig åsikt bland de tillfrågade entreprenörerna var att det inte fanns 

tillräckligt med finansiellt stöd att söka, verkligheten kan dock vara den att finansiellt stöd 

finns att söka men innovationssystemets komplexitet gör att informationen inte når 

företagen. Eftersom det finns en brist på privat riskkapital för CleanTech-företag i tidiga 

skeden är det ännu viktigare att de medel som faktiskt finns att söka kommer till de 

nystartade företagens kännedom. 

Det är positivt för företagen i Region Skåne att man har en högt uppsatt vision om 

innovation i regionen. Återigen är det dock viktigt att poängtera att denna vision att främja 

innovation måste återspeglas i de investeringar som görs så att inte bara stannar vid en 



24 
 

vision. Svaren från företagen och personerna inom innovationssystemet vittnar om att 

innovationsupphandlingarna inte fungerar som det är tänkt i teorin. 

Vidare är det positivt att man jobbar aktivt med att knyta samman offentlig sektor, näringsliv 

och den akademiska världen. Här har Sustainable Business Hub en viktig roll i regionen. Jag 

anser att deras arbete är mycket positivt och att det leder till fler affärer för nätverkets 

medlemmar. Såväl Pitch & Match-konceptet som det nystartade Urban Magma-projektet 

har potential att underlätta för nystartade CleanTech-företag att komma in på marknaden 

inom offentlig sektor och större industri vilket tycks vara en gemensam utmaning för 

företagen i branschen. Dock går det att ifrågasätta om relativt nystartade CleanTech-företag 

med begränsade resurser ska behöva betala en avgift för att vara med i ett affärsnätverk 

som Region Skåne sponsrar. 

Det är positivt att det finns inkubatorer med CleanTech som specialistområde, likt Teknopol, 

som kan fånga upp och stötta entreprenörer inom sektorn och bidra till ett brett startfält av 

affärsidéer. Särskilt viktigt är dessa inkubatorers (och övriga stödsystemets) roll vad beträffar 

att öka företagens kompetens inom försäljning och marknadsföring. Många företag tycks ta 

för lätt på försäljning, vilket kan vara en anledning till att de inte når en önskvärd tillväxt. 

4.2 Resultat från de 10 intervjuerna 

Stödsystemet inom regionen vad beträffar affärscoachning, stöd och rådgivning är 

omfattande. Intervjuerna med representanterna för innovationssystemet trycker på 

fördelarna med att man som entreprenör med en klimatsmart innovation har möjlighet att 

bolla sin idé med affärscoacher runtom i Skåne inom exempelvis Teknopol, samt att när man 

väl har startat ett företag och har en produkt på marknaden har möjlighet att ta del av 

specifika CleanTech-nätverk likt Sustainable Business Hub. 

Region Skåne har i jämförelse med Region Östergötland och Västra Götalandsregionen 

kommit längre med sitt arbete för att främja CleanTech-företag. Dock är det troligt att 

företag inom sektorn i Region Östergötland gynnas av att det där finns en väletablerad 

CleanTech-industri, samt att företagen i Västra Götalandsregionen kan gynnas av att där 

enklare kunna få finansiellt stöd i ett tidigt skede. Stöd gällande affärscoachning, rådgivning 

och nätverkande finns dock i samtliga regioner. Fyra av de fem tillfrågade företagen har 

suttit på en inkubator i Region Skåne, tre av dessa lyfter fram vissa positiva aspekter med att 

sitta på en inkubator som exempelvis kredibilitet och en positiv miljö att verka i. Dock anser 

företagen att detta stödsystem kostar väldigt mycket pengar och att dessa pengar skulle 

komma till bättre användning om de istället satsades direkt i företagen, eller om de kunde 

användas inom offentlig verksamhet för att köpa in nya innovativa CleanTech-lösningar. Min 

åsikt i frågan är att stödsystemet fyller en funktion, men att det finns för många 

organisationer som överlappar varandra och att detta är kostnadsineffektivt. Ett mindre 

antal organisationer med spetskompetens inom olika områden såsom CleanTech hade 
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troligtvis gynnat de innovativa företagen och varit mer kostnadseffektivt. Min åsikt är även 

att innovativa CleanTech-företag skulle gynnas av kunskapsutbytet man får av att verka i en 

miljö med andra företag inom samma verksamhet. 

Alla tillfrågade är överens om att innovativa företag behöver gynnas mer i offentlig 

upphandling. Det behövs både kunskap och vilja hos upphandlare för att främja innovationer 

och få positiva miljöaspekter ur detta. Som nämnt ovan görs dock i min mening positiva 

satsningar inom Region Skåne för att hjälpa företagen in på denna marknad, men stora 

åtgärder krävs även internt inom offentlig sektor. 

Vad beträffar regionalt kontra nationellt stöd är innovationssystemets representanter ofta 

av åsikten att de kompletterar varandra väl. Företagen menar att de drar absolut mest 

fördelar av regionalt stöd, det fanns en uppgivenhet när man pratade med entreprenörerna 

om nationellt stöd då processerna är mycket komplicerade och tidskrävande och inte är 

anpassade för mindre företag. Min åsikt är att mer pengar borde utdelas regionalt till mindre 

CleanTech-företag, desto mer företag som får chans att testa sina idéer i praktiken desto 

större är chansen att vi får mer CleanTech-lösningar på marknaden som gynnar den 

regionala ekonomin och samtidigt bidrar till en större miljönytta. Två tillfrågade företag 

ansåg att de inte alls sett regionens visioner återspeglas i det stöd som finns för företagen. 

Representanter för innovationssystemet är nöjda med de insatser som görs för att främja 

CleanTech-sektorn och ansåg att företagen gynnades av de visioner och det miljötänk som 

finns i regionen. Företagen var av en annan åsikt; de var generellt tveksamma till att de 

faktiskt gynnats av att vara verksamma i Region Skåne över huvud taget. De ansåg inte att 

visionerna tillämpades i tillräckligt hög grad i praktiken, deras erfarenhet var att innovativa 

lösningar inte gynnades i upphandlingar. Här är jag av åsikten att det finns en tydlig 

diskrepans; politiker sätter högt uppsatta miljömål men sen finns inte resurser eller 

kompetens att gynna klimatvänliga innovationer när det väl är dags för en upphandling inom 

Region Skåne eller inom kommunerna. Representanter för innovationssystemet höll samtliga 

med om att offentlig sektor behöver bli bättre på att ställa rätt krav vid upphandlingar för att 

gynna klimatsmarta innovationer. 

4.3 Miljövetenskaplig relevans 

Studien visar på de utmaningar som finns för omställning till en grönare och hållbar 

ekonomi, vilket är vitalt för att klara de högt uppsatta miljömål som finns på kommunal, 

regional, nationell såväl som internationell nivå. Vidare belyser den att en miljöfrågan är en 

högst ekonomisk fråga som kan behöva viss politisk styrning för att nå en lösning. Det är 

viktigt att miljöarbetet förankras och genomsyrar hela den offentliga verksamheten för att 

klimatvänliga innovationer ska kunna blomstra till framgångsrika företag vilket kan bidra till 

ökad export och en bättre miljö. 
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4.3 Övriga synpunkter 

I studien valde jag att begränsa mig till företag som omsätter under 10 miljoner. Detta gjorde 

att en del företag uteslöts som haft en högre tillväxt än de som tillfrågades. Det är mycket 

möjligt att dessa företag hade haft en mer positiv inställning till innovationssystemet i 

Region Skåne. 

Intervjuerna är starkt präglade av personliga åsikter, därför är det svårt att med en kvalitativ 

analys få en helhetsbild av innovationssystemet. Det var tydligt att det var svårt för båda 

sidor att vara objektiva. Två av de tillfrågade företagen hade generellt en mycket negativ 

inställning och svaren på frågorna var inte alltid sakliga. Intervju 10 gjordes under stark 

tidspress vilket gjorde svaren aningen bristfälliga och svåra att analysera.  

Det tycks vara svårt att få en överblick av innovationssystemet som nystartat företag, därför 

kanske ett specifikt nätverk för just CleanTech-företag vore att föredra. Förslagsvis ett som 

omfattar hela regionen, där man får in industripartners och offentlig sektor och där det är 

gratis för företag att delta – kanske kan Sustainable Business Hub växa till att bli just detta 

och innefatta så många CleanTech-företag som möjligt inom regionen. Inom regionen finns 

en stor potential att bli en exportör av CleanTech-lösningar om satsningarna lyckas, vilket 

OECD-rapporten om Region Skånes förutsättningar bekräftar. 
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5. Slutsatser 
 

 Region Skåne och kommunerna i regionen har högt uppsatta miljömål. Dock tycks det 

finnas en viss diskrepans mellan uppsatta miljömål och hur man jobbar med dessa i 

sina verksamheter. Exempelvis berättar företag om hur de inte lyckas sälja in sina 

produkter inom offentlig sektor, trots att lösningarna hade sparat både energi och 

pengar  

 Finansiering i tidiga skeden är en utmaning för många företag inom CleanTech-

branschen. Nationellt stöd är svårt att ta del av för nystartade företag och på regional 

nivå finns begränsat med finansiella medel att ansöka om. Innovationssystemets 

komplexitet bidrar dessutom till att informationen om de medel som finns att söka 

inte alltid når fram till företagen. Samtidigt finns det ofta en brist på riskkapital för 

CleanTech-företag i tidiga skeden. Därför behövs åtgärder för att underlätta 

finansiering av CleanTech-företag i tidiga skeden 

 Innovationssystemet är mycket stort och det finns ett stort antal aktörer vars 

verksamheter delvis överlappar. Den största delen av medlem som avsätts för 

innovation hamnar i innovationssystemet. Det är möjligt att dessa medel hade gjort 

större nytta till CleanTech-företag i uppstartsfas eller för att finansiera satsningar 

inom offentlig verksamhet på klimatsmarta innovationer 

 Offentlig verksamhet är ofta en potentiellt viktig kund till CleanTech-företagen. 

Företagen kan gynnas på kommersiella villkor och få en första referenskund om 

offentlig verksamhet vågar investera i innovativa lösningar, samtidigt kan detta på 

sikt leda till energibesparingar och en bättre miljö i regionen vilket leder till andra 

kostnadsbesparingar för samhället 

 Mer kunskap behövs inom offentlig sektor om hur man ställer rätt krav vid 

upphandlingar för att gynna innovativa lösningar 

 Det är möjligt att företagen ofta tar för lätt på sina säljinsatser. Det är företagens och 

inte regionens eller kommunens ansvar att sälja in deras produkter 
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8. Appendix 
 

Intervju 1 – Representant för Region Skåne 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Region Skåne? 

– Vi stöttar ju inte företagen direkt, men vi stöttar dom indirekt via olika kluster såsom 

exempelvis Teknopol där nystartade företag kan få hjälp med affärsrådgivning, uppskalning 

och liknande.  

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Jag tror det fungerar rätt bra, speciellt Teknopols verksamhet. Dom får ut väldigt mycket 

jobb och nya företag för väldigt små pengar. Sen är det ju ganska många företag där det inte 

håller hela vägen, det gäller ju dock inte specifikt för CleanTech-företagen utan det är ju så 

det är, alla företagsidéer når inte hela vägen fram. Dock är min mening att den 

verksamheten fungerar väldigt bra. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Jag skulle säga att dom är ett bra komplement till varandra, sen tror jag det finns mycket 

förbättringsarbete att göra ändå.  

4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Region Skåne? 

– Det är många faktorer. God tillgång till högutbildad arbetskraft, såväl som tillgång till 

mycket arbetskraft i allmänhet då det finns en ganska hög arbetslöshet och det kommer 

finnas så framöver. Sen är avstånden inom Skåne ganska korta vilket underlättar för 

anställda med exempelvis pendling, men också för företagen med närheten till jobb i 

Köpenhamn och de bitarna. Sen har vi ett ganska positivt företagsklimat, det finns ganska 

mycket stöd och hjälp att få på ett enkelt sätt. Vi har ganska korta kommunikationsvägar. 

Det kanske inte är så lättnavigerat alltid, men navigerar man väl genom det finns det sen 

mycket bra kontakter att få då systemet är relativt litet. 

Om man kollar på innovationssystemet som helhet och vår vision att vara Europas mest 

innovativa region år 2020 så är vi nästan redan där idag. Vi har en väldigt bra samverkan 

mellan olika aktörer och det saknas på de flesta andra ställen. I Skåne har vi ett forsknings- 

och innovationsstöd som nu även det nya nationella forskningsrådet har tagit efter till viss 

del, att vi har en sådan samverkansmodell har varit väldigt positivt för vår region. 
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5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan 

förbättra för att hjälpa företagen att nå denna marknad? 

 – Vi är väldigt stora uppköpare som upphandlar för väldigt stora summor varje år. Där tror 

jag vi kan bli bättre på att underlätta för företagen att komma in på den marknaden så att 

nya innovationer kan vara med vid upphandlingar. Vi kanske ska specificera behovet snarare 

än en viss produkt när vi gör upphandlingar så att vi inte stänger ute nya innovationer. Bara 

som exempel kan man ta en upphandling som gäller att minimera buller från en väg – man 

kanske inte ska upphandla ett bullerplank, utan snarare att man upphandlar kring en 

maximal bullernivå om det finns någon som har en bättre innovativ lösning. Just inom 

CleanTech tror jag att det finns väldigt mycket bra lösningar som skulle kunna komma fram 

om man bara gav dom chansen. Det behöver inte bara innebära att man främjar CleanTech-

företag som finns i regionen, det är ju skattepengar som används vid upphandlingar och om 

vi kan hushålla med våra resurser och framtidigt främja innovation så gynnar det ju oss alla. 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

Inte på rak arm som jag inte redan har nämnt. 

 

Intervju 2 – Representant för Sustainable Business Hub 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Region Skåne? 

– Vi är ett nätverk av miljöteknikföretag och vi jobbar med tre olika områden. Det ena är 

affärsutveckling och innovation, det andra är hemmamarknad och det tredje är export. Vad 

det gäller affärsutveckling syftar det till att vi ska hjälpa företagen att få kontakter och 

kunskap från universiteten och högskolorna. Det vi bland annat har gjort är ett projekt som 

heter Creating Competitive Jobs som slutade förra året. Ett antal företag fick möjlighet att 

placera en anställd på ett universitet i Skåne eller Danmark under en sexmånadersperiod. Det 

var inte bara miljöteknikföretag utan det var andra företag också, men vi jobbade för att få 

in miljöteknikföretag. Av totalt tolv företag var det fyra av våra miljöteknikföretag som kom 

in i projektet. Vi jobbar med att bygga kontakter mellan akademin och företagen för att 

företagen ska få den kunskap dom behöver för att utveckla sina produkter och tjänster 

vidare. Det är en den ena delen. 

Den andra delen är att vi försöker öka CleanTech-företagens affärer på hemmamarknaden. 

Det gör vi mycket genom att skapa kontakter till företagen. Vi har ett koncept som vi kallar 

för Pitch & Match, där vi antingen letar upp en potentiell kund eller en kund som är 

intresserad av miljötekniklösningar vänder sig till oss. Det kan exempelvis vara en kommun 

som ska bygga ut ett sjukhusområde, vi har även haft matfabrikörer och handelscentra som 
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har vänt sig till oss. Processen går till på det sättet att den aktuella kunden vill hitta lösningar 

och vi bjuder in cirka femton CleanTech-företag som får pitcha i fem minuter för den aktuella 

kunden. Våra CleanTech-företag hade i vanliga fall haft svårt att nå ut till de här större 

kunderna då det blir en typisk säljsituation, men eftersom vi arrangerar det här blir det en 

neutral arena där kunden får ett antal företag presenterade för sig. Sen kan kunden själva 

välja om de vill gå vidare med något av dessa företag. Det har fungerat jättebra, både 

kundsidan som ofta är en offentlig kund och CleanTech-företagen är väldigt nöjda med 

konceptet. 

Den tredje delen är att vi jobbar med export. Det handlar också om att hitta kunder och 

säljkanaler till våra CleanTech-företag, vi arbetar upp kontakter på olika exportmarknader. Vi 

jobbar inte med enskilda företag utan vi jobbar med företagen i grupp för att försöka skapa 

en värdekedja. Det finns inte många svenska företag som kan sälja en hel CleanTech-lösning, 

exempelvis till en kund som vill köpa in ett vattenreningsverk. I Sverige finns inte många 

företag som kan leverera en sådan helhetslösning, därför försöker vi sätta samman många 

företag som tillsammans kan leverera en större lösning. Det gör vi inom ganska många olika 

områden och vi har ett par projekt på gång där vi kommer jobba på det sättet. 

Sen har vi ett stort regionalt projekt som vi driver just nu som heter Urban Magma. I 

projektet ingår de fyra största kommunerna i Skåne, Region Skåne, Lunds Universitet, SLU 

samt flera företag. Projektet syftar till att göra den här regionen till den ledande 

leverantören för försörjningssystemen inom V/A, avfall, energi, värme/kyla samt inom 

grönstruktur med ekosystemtjänster. Sättet vi jobbar på där är att kommunerna sätter sig 

ner och identifierar sina problem, vilka utmaningar som finns och vad som kommer att 

behöva lösas framåt i tiden. Exempelvis kan det för en kommun röra sig om alla de rör som 

finns nedgrävda i marken för fjärrvärme samt vatten och avlopp. Dessa rör börjar bli gamla 

och vissa kommer behöva renoveras, vilket skulle kosta väldigt mycket pengar om man vore 

tvungen att gräva upp alla rör och titta efter. Kanske kan man hitta ett sätt att kolla statusen 

på rören utan att gräva upp dom? Där har kommunen identifierat ett problem varpå man 

sedan kopplar på företag som då ska hitta lösningar på det aktuella problemet. Så är tanken 

att det ska fungera, vi har nyss lämnat in en ansökan till Vinnova för ett tioårsprojekt. 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Vi jobbar väldigt nära företagen, de är medlemmar hos oss så vi har kontakt med dom och 

för en ständig dialog med dom om deras behov. Pitch & Match-konceptet vi har tagit fram är 

företagen väldigt nöjda med. Sen kan vi se att det gäller att komma in i rätt läge, det är inte 

alltid vi kommer in i rätt läge men när tajmingen väl stämmer fungerar konceptet väldigt 

bra. 
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Nu fokuserar vi på företag som kommit lite längre i processen, inte specifikt startups utan där 

är det mer CleanTech Inn som jobbar med de företagen i första hand. Vi säger inte nej till 

startups om de har en produkt som marknaden efterfrågar. (Anm: Vissa av 

medlemsföretagen i Sustainable Business Hub uppfyller kriterierna för denna studie, d.v.s. att 

de inte omsätter mer än 10 MSEK. CleanTech Inn är en accelerator som växt fram inom 

Teknopols verksamhet. Teknopol är även intervjuade i denna studie.) 

Om man ska nämna något negativt så kan jag tycka att de projektpengar som går att söka 

för företagen gäller för en väldigt kort period med tanke på att man ska delta i ett projekt. 

Jag tycker att projektpengar bör sträcka sig över en längre period så att det blir enklare att 

leverera resultat. Det har visserligen blivit något enklare att söka finansiering, men det är 

fortfarande svårt för mindre företag att lägga den tid som krävs på ansökningar med tanke 

på att det inte alls är en garanti att man får pengar och då har man lagt ner arbete i onödan. 

Det som ofta är svårt för de mindre företagen är när de ska in i en offentlig upphandling då 

det kräver mycket tid och kunskap, där behövs mer åtgärder. Kommunerna skulle behöva 

våga testa nya alternativ utan att vara rädda för lagen om offentlig upphandling. I Malmö 

har man haft en pådrivande person som heter Peter Lindqvist, han har vågat testa nya idéer 

och vi har haft mycket kontakt med honom. När vi har haft företag med nya innovativa 

produkter som kan gynna offentlig verksamhet har de vågat ta steget vilket gynnar 

utvecklingen hos de lokala företagen. Lite mer av det skulle behövas inom kommunerna, där 

har Malmö varit unika och vågat gå lite före med att testa nya produkter. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Det är inte ju Region Skåne som handhar pengarna, utan det är ju ALMI och IUC Skåne som 

har affärsutvecklings- och innovationscheckar. Dom har vi uppfattat som väldigt 

eftertraktade och smidiga att söka. Vi har även företag som har sökt pengar på nationell nivå 

och tycker att det har fungerat, men jag vet även företag som tycker det är krångligt att söka 

på nationell nivå. Det börjar bli en lättare process att söka dessa pengar, men det tar tid. Vi 

på SBH söker själva denna typ av finansiering och det dröjer månader innan man får svar, i 

bästa fall. I andra fall om man söker internationella pengar via olika EU-fonder kan det ta år 

från det man startar till dess att man får ett besked. 

Just affärsutvecklings- och innovationscheckarna har jag fått en känsla av att dom är väldigt 

uppskattade av företagen. Jag tror att själva administrationen kring dessa checkar är 

betydligt mindre och att pengarna är lättare att få jämfört med de medel som går att få från 

nationella myndigheter. 

4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Region Skåne? 
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– Den här regionen är väldigt framåt vad det gäller att satsa på nya CleanTech-lösningar. 

Region Skåne har ju satt upp skarpa mål om till exempel ett fossilbränslefritt Skåne, vilket 

även kommunerna i regionen gjort. När Miljöaktuellt gör sin listning över de miljöbästa 

kommunerna i Sverige så hamnar de stora kommunerna i Skåne högt. Både Malmö, Lund och 

Helsingborg har varit etta någon gång de senaste sju åren. Det är jätteviktigt att det 

genomsyrar kommunens arbete, kommunen är ju en viktig pådrivare vad det gäller 

miljöteknikutvecklingen. Om kommunen säger att man ska nå en viss målsättning måste 

man vidta åtgärder för att nå dit, vilket gör att CleanTech-företagen sitter i ett bra läge för 

att leverera lösningar som hjälper kommunerna att nå sina målsättningar. Ur den aspekten 

är den här regionen väldigt positiv för CleanTech-företagen att verka i.  

Urban Magma-projektet är ett led i det arbetet, där har kommunerna gått samman och sagt 

att man vill nå längre. Därför jobbar man med att identifiera inte bara nuvarande utan även 

framtida utmaningar så att CleanTech-företagen kan komma in med lösningar på de 

problem som kommunerna ser framför sig. Jag skulle vilja säga att det är ett progressivt 

miljötänk här nere vilket är jätteviktigt. 

5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan 

förbättra för att hjälpa företagen att nå denna marknad? 

– Först och främst är Region Skåne en väldigt stor kund själv. Där finns mycket dom kan göra 

genom att våga testa ny teknik så att företag som är på väg ut på marknaden kan få 

verifiera sin teknik och få dom som en referenskund. Bland annat ska man nu renovera och 

bygga till på sjukhusen på flera ställen, i Malmö ska man starta och det är på gång i Lund och 

Helsingborg. Sjukhus är en stor kund där man behöver massor av miljötekniklösningar. Man 

har såväl avfall, V/A-problematiken, luft som ska renas, god ventilation krävs och samtidigt 

ska man vara energieffektiva. Genom att bara vara en kund och jobba aktivt på inköpssidan 

har man chans att gynna CleanTech-företagen. Givetvis ska man köpa in de bästa 

miljötekniklösningarna, men jag tycker man borde vara mindre rädd för att testa och 

verkligen satsa på nya innovativa lösningar så att man inte köper in gamla lösningar.   

Vi på SBH har ett bra samarbete med Region Skåne, de har förtroende för att vi ska jobba 

med de här frågorna och vi har även en bakfinansierng på några miljoner från deras håll och 

det fungerar bra i sig. Vi skulle dock önska att de inte själva gjorde sina egna 

exportsatsningar för företag utan istället överlät det till oss som faktiskt har den dialogen 

med företagen om vilka behov de har. Visst kan det vara positivt att det finns projektpengar 

för företagen att söka hos Region Skåne, men när Invest in Skåne ska göra sina egna 

exportsatsningar för företag och börjar jobba med de frågor som vi redan gör tycker jag att 

det är kontraproduktivt. Det är bättre att vi får jobba med det och att de satsar på andra 

områden. Som kunder kan de dock göra massor, genom att sätta upp tuffa miljömål för sin 

verksamhet gynnar dom CleanTech-företagen på det viset. 
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6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Inte vad jag kan komma på så här på rakt arm som vi inte redan täckt in. 

 

Intervju 3 – Representant för Teknopol 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Region Skåne? 

– Jag jobbar för Teknopol och det jag kan tala om är alltså vår verksamhet. Vi på Teknopol 

erbjuder tjänster för alla entreprenörer med en idé i princip. Såväl klimatsmarta innovationer 

som andra affärsidéer är välkomna hit till oss och vår öppna mottagning. Kommer du in 

genom dörren och säger att du har en idé får du tid att sitta ner och prata med någon av 

våra rådgivare. Vårt sätt att jobba med innovatörer är hela tiden coachande och det bygger 

på att entreprenörerna driver företagen framåt på basis av sin egen övertygelse. Vad vi 

erbjuder är att vara ett bollplank för dessa entreprenörer som kan göra det möjligt för dom 

att få ett utbyte. Många som kommer hit är sedan tidigare vana vid att ha många personer 

runt sig att bolla idéer med, men som entreprenör jobbar man ofta med en egen idé. Då finns 

vi tillhands för att diskutera tankar och idéer för att driva dessa ett steg längre samt på ett 

coachande sätt ifrågasätta vad som görs. Förutom Teknopols verksamhet med stöd som 

bollplank och coaching har vi också en del expertfunktioner. Vi har jurist, IP-rättsexperter, ett 

stort nätverk och vi känner väl till innovationssystemets finansieringsmöjligheter för 

nystartade verksamheter. Vi brukar aktivt hjälpa entreprenörer som vill söka finansiering för 

en viss typ av verksamhet då vi vet vilken typ av medel som finns att söka. Vi har koll på vilka 

regler som gäller och vi förklarar processen, vi brukar hjälpa till när entreprenörer ska söka 

tillväxtprogram och dylikt. Då ger vi råd och brukar hjälpa till att läsa ansökan och kan säga 

vad vi hade reagerat på om vi suttit som experter och bedömt ansökan. Vi försöker vara 

väldigt konkreta och praktiska och tillgängliga för alla, på det sättet är vi även tillgängliga 

för dom som har hållbara och miljösmarta innovationer. Sen ska vi också nämna att 

Teknopol på nationell basis, på uppdrag av Tillväxtverket, Vinnova och ett flertal svenska 

regioner, driver en verksamhet som heter CleanTech Inn Sweden som är specifikt inriktad på 

entreprenörer med CleanTech-lösningar. Skillnaden är att den är nationell eftersom den har 

nationell finansiering, vi har medlemmar ända upp i Umeå. Det förtar ju dock inte att vi har 

ett antal medlemmar i regionen också. Där är stödet mer fokuserat och vi jobbar med mer 

specifika frågor som exempelvis relationen med Energimyndigheten som ju har en hel del 

finansieringsmöjligheter men också ett ganska komplext ansökningssystem.    

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– En grej som är viktig att poängtera är ju Teknopol inte bistår med någon slags finansiering 

till företagen, utan vi fungerar ju som ett bollplank som coachar företagen. Visst hade det 
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kanske varit bra för företagen om vi på något sätt kunde bistå dom ekonomiskt under 

uppstarten men eftersom vi inte är med och finansierar företagen kan de även ta upp sina 

osäkerheter och problem med oss på ett sätt som kanske inte vore möjligt om vi även var 

finansiär. På det sättet tycker jag det är bra att det finns en aktör som inte kan erbjuda några 

pengar, utan bara kan visa företagen vägen till pengarna. 

En sak som är väldigt markant för innovationer inom CleanTech och hållbarhet är att de ofta 

är komponenter inom större system. Därmed har ofta dessa mindre företag ett par problem 

som är ganska specifika. Det är ofta svårt för dom att nå ut till en större marknad. Vi på 

Teknopol inriktar oss på innovatörer och entreprenörer med en skalbar affärsidé som har 

potential att kunna nå en internationell marknad. Problemet vi ser är ofta att de här 

företagen behöver ett sätt att komma ut som en komponent i ett större system. Det är svårt 

att gå till slutkunden då dessa har svårt att analysera fördelarna, dessutom är slutkunderna 

inte alltid så tillgängliga. Vi har sett två stycken vägar för att lösa detta, den ena av dessa 

har vi börjat jobba på. Vi på Teknopol har startat ett program som heter 

Industripartnerprogrammet, där vi sätter entreprenörer och SME:s (Small and medium-sized 

enterprises, små och medelstora företag) i kontakt med stor etablerad industri. Genom att ta 

in stor industri som partner erbjuder vi dom ett strukturerat sätt att söka efter intressanta 

tekniker. Nu har det varit en svår tid eftersom det varit mycket neddragningar inom 

industrin, men jag tror det är rätt väg att gå. Ett stort industriföretag har med jämna 

mellanrum ett antal frågor som kommer upp i prioritering, sen har dom exempelvis en 

utvecklingsavdelning, en innovationschef och en miljöchef som ska lösa de här frågorna när 

dom får dom på bordet. Oavsett hur öppna företagen är med att ta emot telefonsamtal och 

mail från små okända entreprenörer som säger sig ha en idé är sannolikheten väldigt liten 

att dom skulle få in ett förslag från en entreprenör som matchar just det aktuella projektet. 

När man pratar med de större företagen säger dom att det är mellan 1-10 % av alla möten 

med entreprenörer och SME:s som faktiskt leder till något, vilket innebär att det både är tids- 

och resurskrävande att ha den här typen av kontakt med entreprenörer och mindre företag.      

Vi har en väldigt god överblick över innovationsverksamheten i regionen eftersom vi har en 

regelbunden kontakt med många av företagen och vet var de står i sin utveckling. Med 

Industripartnerprogrammet kan nu de större företagen istället komma till oss med ett visst 

behov, varpå vi sätter oss ner och gör en workshop och definierar frågan och kan komma 

tillbaka med en handfull mindre företag som kan ha en potentiell lösning till den större 

industrin. Vi hjälper även till med företagsbesök och praktiska detaljer för de mindre 

företagen så att de kommer i direktkontakt med industrin. Vi är inte säljare för de mindre 

företagen men vi ser till att de exponeras för industrin. Det sättet har vi börjat att jobba på 

och jag tycker det är ett vettigt arbetssätt som jag tror vi kommer fortsätta med.  

Sen kommer vi troligtvis att engageras i Urban Magma-projektet som till huvudsak drivs av 

Sustainable Business Hub i Malmö. Det projektet handlar om att få in innovationer i 
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upphandlingsprocesserna inom offentlig verksamhet. En storstad har ett väldigt specifikt 

krav på försörjningssystem både vad det gäller hantering av avfall och avlopp, men även vad 

det gäller försörjning av vatten, el och transporter. I projektet jobbar man med framtida 

försörjningssystem i urban miljö tillsammans med kommunerna i regionen. Man jobbar också 

med industrin och entreprenadfirmor och försöker sammanfoga dessa med entreprenörer 

och SME:s som har innovativa idéer att ta med sig in i processen. De facto är det så att 

innovationsupphandling egentligen inte löst problemen, stat och kommun fortsätter att köpa 

samma saker som tidigare. Detta eftersom man är under en press, som i sig är riktig att ha, 

att bevisa att man använder skattemedel på ett riktigt sätt. Just det beviset kan vara svårt 

att skapa om man börjar välja innovativa lösningar. Dessutom ska man komma ihåg att stat 

och kommun har mer och mer gått ifrån att handla upp komponenter därför att man helt 

enkelt har gjort sig av med många av sina avdelningar. Om man tar busstrafiken som 

exempel, förr i tiden hade en stor stad ett eget bussbolag som var en del av kommunens 

organisation. I detta kommunala bussbolag hade du då folk som visste alltifrån hur man 

servade bussar till hur man målade dom och allt runtomkring. I dag är det snarare så att man 

tar in offerter från internationella bussbolag utifrån en specifik busstidtabell under ett visst 

antal år framöver, sen etablerar företaget i fråga sig på platsen med sin egen 

serviceorganisation. Om du därefter kommer med funderingar kring trådbundna elbussar 

kan säkert det aktuella företaget komma med förslag på en sådan lösning åt kommunen, 

men det kommer kosta väldigt mycket pengar. Då blir det svårt att acceptera förslaget från 

kommunens sida då det finns ett krav på kommunen att i förväg bevisa att de inte slarvar 

bort skattebetalarnas pengar. I ett privat företag finns det snarare ett behov att våga ta 

chansningar för att stå som vinnare i slutändan, det resonemanget existerar inte inom 

offentlig verksamhet. Vi försökte engagera offentlig verksamhet i 

Industripartnerprogrammet, men det fungerade tyvärr väldigt dåligt för kommunerna. Det 

tror jag inte var för att vi inte kunde intressera dom eller att de inte ville, det passade tyvärr 

inte riktigt deras arbetssätt. Därför tror jag mer på Urban Magma-programmet kan ha en 

möjlighet att nå ut och engagera stora kommuner i en process som kan visa sig vara effektiv 

för att få in entreprenörer och innovativa idéer tidigt i upphandlingarna.  

Båda programmen är work in progress, det ska bli mycket intressant att se om ett år eller tre 

hur väl det faller ut.  

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– En viktig bit av de regionala stödet är det som sker face-to-face i form av affärscoachning 

och dialog. Det är kontraproduktivt i den branschen att tänka att man ska åka till en central 

ort för att få den typen av utbyte, där finns det ett absolut behov av en lokal vinkel eller lokal 

komponent i det som ska vara ett väldigt personligt och nära utbyte. Sedan om det bara 
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handlar om att ansöka om bidrag, lån och liknande, så tror jag det som finns att söka 

regionalt kompletterar det som finns att söka nationellt väldigt bra – men just på det 

området är jag ingen expert. Jag tror dock att ett nationellt stöd aldrig kan ersätta en 

regional verksamhet som på platsen är tillgänglig. Exempelvis den walk in-tjänsten vi har på 

Teknopol där vem som helst kan skicka ett mail eller ringa ett samtal om en idé som man 

skulle vilja realisera. Vi finns i de större städerna i Skåne och vårt upptagningsområde täcker i 

princip hela regionen, vilket gör det lätt för den som har en idé att komma in och prata med 

oss face-to-face utan att behöva ta sig längre avstånd. Jag tror det är viktigt att vara så 

tillgänglig att folk maximalt behöver lägga några timmar på att komma in för en första 

diskussion om sin idé med en utomstående person för att sedan lättare kunna bestämma sig 

om man ska gå vidare med sin idé. 

4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Region Skåne? 

I ett inledande skede tror jag att man gynnas mycket av att det finns ett väl fungerande 

stödnät för entreprenörer och innovationer i allmänhet. Detta kommer ju gälla för samtliga 

nystartade företag, oavsett om din idé är en CleanTech-idé eller ej. Det finns en bra 

uppsättning tjänster, som givetvis alltid kan göras bättre, men de finns där och det är en låg 

tröskel för att komma in första gången och bolla kring sin idé med vettiga människor som har 

sett många affärsidéer. Det finns även mycket nätverk som har drivits igång tidigare 

oberoende av din specifika idé eller industri som även CleanTech-innovationer kan ta del och 

ha ett värde av. Urban Magma-projektet är framförallt viktigt genom att det bevisar att 

kommunerna och regionen har en vilja att bli en första kund till innovativa CleanTech-

lösningar. Det är det många företag behöver i ett tidigt skede, när man verkligen säljer sin 

produkt bevisar man många saker. Att hitta någon som vill köra sin innovativa produkt i ett 

test är en sak, det har ett tekniskt värde men inte ett kommersiellt värde därför i testet har 

man åsidosatt ekonomin i det hela.  Tricket är att ha en första kund som faktiskt under 

kommersiella betingelser är beredd att ta in din produkt. Jag säger inte att Urban Magma 

har skapat den möjligheten, men Urban Magma är det påtagliga beviset på att regionens 

budgetansvariga vill ta på sig den rollen och det är det som är det stora viktiga budskapet 

där. Sen skulle jag vilja säga att det är viktigt för nästa steg att regionen har en viss visibilitet 

internationellt, så att det inte bara blir att man har världens bästa innovativa idé och 

levererar den till Malmö Stad. Det räcker inte, utan Malmö måste vilja visa upp hur bra man 

är i de här aspekterna. Återigen tror jag att det finns en vilja och jag hoppas att den ska 

realiseras fullt ut, där tror jag de största fördelarna ligger. Sen har vi en viss mängd relevanta 

storindustrier med exempelvis Skanska, Peab, Kemira inom kemi, Alfa Laval, E.ON och så 

vidare vilket kan vara positivt för CleanTech-företagen.  

5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan 

förbättra för att hjälpa företagen att nå denna marknad? 
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– Det är en uppenbar grej som många företag behöver och det är första installation, en 

referenskund. Då menar jag inte en tillfällig visning i ett showroom eller en provinstallation 

som monteras ner efter sex månader utan en kund som är beredd att leva med produkten 

förutsatt att den fungerar. Att installera den under en verklig miljö och ha den kvar 

installerad under en normal livslängd. Det kan vara krävande i sådana här situationer då de 

flesta installationer i regioner och stad förväntas ha en livslängd på 10 till 25 år. Därmed får 

man respektera att det är stora beslut för upphandlingsansvariga att ta, men om man bara 

kan acceptera den som risk som finns med att använda ny teknik i sådana omgivningar så 

tror jag att det kommer vara väldigt värdefullt för innovationsföretagen. Dels kommer de 

kunna få mycket erfarenheter själva, dom kommer även ha en uppvisning att göra för 

potentiella kunder som vill försäkra sig om att lösningen går att använda i praktiken. Det kan 

mycket väl vara ett bra första steg för innovationsföretagen. Utan att ge kritik till 

entreprenörerna är det dock viktigt att poängtera att ansvaret för deras framgång inte ligger 

hos offentlig verksamhet. Till syvende och sist ligger det i entreprenörernas händer att lyckas, 

det är ingen annan i ett system som kommer lyckas för honom eller henne utan dom måste 

vilja och lyckas göra det själva. Dessutom ska man konstatera att allt för många företag tar 

alldeles för lätt på sälj. Då menar jag inte marknadsföring, alla gillar att göra 

marknadsföring, utan att göra allt det tråkiga jobbet som finns med att sälja in sin produkt. 

Det är det många som bortser från, det måste man komma ihåg att det är ingenting som 

regionen kan ge dom. Det fungerar inte så. 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Nej, jag tror vi har täckt in allt. 

 

 

Intervju 4 – Representant för CleanTech Östergötland 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Region Östergötland? 

– Jag har tittat litegrann på Skåne men jag har inte riktigt koll på verksamheten där, men jag 

tror det är lite annorlunda faktiskt hur strukturen på företag ser ut. Östergötland har ju 

overhead en ganska stark infrastruktur för miljöteknik, men sanningen är att vi inte har så 

himla många startups även om de såklart finns. Till största del är det faktiskt företag som har 

funnits ganska länge. En del av dessa företag har haft en viss verksamhet som senare har 

förändras in i någonting annat. Jag skulle inte säga att CleanTech-branschen präglas av 

startups, även om de absolut finns. Det har funnits en del program och finns fortfarande till 

viss del, som ALMI har bedrivit tillsammans med Linköpings Universitet där man på olika sätt 

har stöttat företag som vill utveckla en ny miljöteknik eller nya lösningar och affärsmodeller 
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inom miljöteknik. Det har varit ett program som pågått under två-tre år där man fått både 

finansiellt och coachande stöd. Det har inte varit förbehållet startups, utan även existerande 

företag som har nya miljöteknikidéer som de vill jobba med vid sidan om sin ordinarie 

verksamhet har haft möjlighet att delta i programmet. Så länge det har varit en innovation 

har man haft chans att vara med i programmet, det har inte behövt vara ett nytt företag 

vilket är ganska vettigt. Det finns inget skäl till att diskriminera existerande företag som ger 

sig på nya branscher eller idéer. Det är en typ av stöd som CleanTech-företag har fått. 

Sen finns det en ganska väl upparbetad stödstruktur för nyetablerade företag men som inte 

är särskilt för CleanTech. Det var som jag pratade med ett CleanTech-företag, om dom jobbar 

med en exportaffär är ju oftast det stödet dom behöver inte så miljöteknikorienterat utan det 

är snarare sånt som Business Sweden är jätteduktiga på. Det är lite samma sak med startups, 

Östergötland har en ganska framgångsrik struktur för startups. Vi har InnovationskontorEtt 

som ägs av Linköpings Universitets Holdingbolag som mer jobbar med embryon till företag, 

samt LEAD som är för företag som kommit lite längre. Företag inom alla möjliga branscher är 

välkomna men det finns många CleanTech-företag som gått den vägen. ALMI är dessutom en 

väldigt engagerad partner som jobbar ganska mycket med att stötta tillväxten av nya 

företag. I stort skulle man nog kunna säga att en av utmaningarna som Östergötland har 

framöver är nog att förstå varför vi inte har så många startups inom CleanTech samt vad 

man kan göra för att uppmuntra nya företag inom den sektorn. Ju fler CleanTech-företag 

som startas och ju fler CleanTech-lösningar som hittas desto närmare kommer vi en lösning 

på de stora miljöproblemen. Därför är det en viktig fråga ur både ett 

näringslivsutvecklingsperspektiv såväl som ur ett miljöperspektiv. Det är en fråga som vi i 

CleanTech Östergötland har börjat skissa på, att börja ta den diskussionen. 

Nu finns det en helt komplett civilingenjörsutbildning på Linköpings Universitet i energi – 

miljö – management där den första kullen gick ut 2014. Det borde borga för fler startups 

inom området i regionen. Vi har ju också en hel del forskning inom CleanTech, biogas är 

jättestort i Linköping där vi har ett jättestort forskningscentra specialiserat kring det. Hållbar 

stadsplanering är också stort, även solenergi där vi faktiskt sett en del startups inom 

området. Även lösningar på hur man kopplar ihop miljöteknik med näringar som exempelvis 

jordbruk och skog, där man kan ta vara på överskott och avfall som exempelvis genom att 

använda små biogasanläggningar på gårdar. Så vi har börjat se en del innovation inom det 

området.  

 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– CleanTech Östergötland har faktiskt legat nere med verksamheten under ett drygt år och 

drog igång igen i mars i år, ska jag vara ärlig är jag relativt grön på området och vet inte om 

jag kan uttala mig sig så starkt om hur det sett ut bakåt i tiden. Min uppfattning är dock att 

det man har gjort har fungerat bra, programmen som drivits av ALMI och Linköpings 
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Universitet har fungerat bra, det har jag hört från flera av våra medlemmar som har deltagit 

i dom. Energikontoret som finns i regionen har varit ganska aktiva och samarbetat i en hel 

del projekt. Det finns också en del samröre med Vreta Kluster som är ett nätverk för jord- och 

skogsbruk. Det har fungerat, men någon pusselbit saknas nog då det är något skäl till att vi 

inte ser sådär jättemånga startups inom den här branschen. Min spontana gissning är att det 

varit lite för lite fokus på det här näringslivsområdet från olika håll såsom exempelvis från 

politiker, folk känner inte riktigt till den här sektorn. Det här är en ganska viktig källa till 

arbetstillfällen och näringslivsutveckling generellt, samt ett viktigt skäl till att Östergötland 

står sig bra när man tittar på cirkulär ekonomi eller hur bra exempelvis vår sophantering är. 

Vi är en väldigt duktig region på de här frågorna, men det är väldigt få som känner till det. 

Det har inte nått ut tillräckligt mycket, man pratar inte om det och det syns inte i medierna. 

Politikerna pratar bara flyget eller liknande. Nu på sistone har dock Region Östergötland valt 

ut fem styrkeområden för vad kärnkompetensen är för Östergötland. Där är faktiskt 

miljöteknik ett av dessa identifierade styrkeområden. Jag tror därmed att det där börjar 

förändras litegrann, att miljöteknikområdet kan få mer uppmärksamhet. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Östergötland jämfört med det 

stöd som finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– I och med att miljöteknik nu är ett identifierat styrkeområde i Region Östergötland kommer 

det bli mycket lättare för företagen att ta del av stöd både på nationell och regional nivå. Det 

finns inte jättemycket pengar att tillgå regionalt, men däremot finns det ett stöd i processen 

att kunna ansöka nationella medel såväl som internationella medel från EU-fonder. Jag tror 

dock inte att vi i Region Östergötland har kommit lika långt som Region Skåne, här har man 

inte på ett tydligt sätt sagt att man ska stödja denna typ av verksamhet finansiellt. Snarare 

har regionen sagt att det här är viktigt och eftersom det är ett av våra styrkeområden ska vi 

prioritera det här men mer genom annat stöd än rent finansiellt, så mycket finansiella medel 

finns inte att ta del av för företagen. 

4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Region Östergötland? 

– Vissa saker som görs på riktigt i Östergötland tror jag bara finns på laboratoriemiljö i andra 

regioner. Här har man lyckats bygga upp stora cirkulära system där det ena företagets 

restprodukt blir nästa företags insatsvara i processen och det är väldigt unikt. Detta har 

gjorts delvis tack vare kommunala bolag så som Tekniska Verken i Linköping, men detta har 

faktiskt gjorts helt på kommersiella grunder, det är inget som kommunen eller regionen står 

och håller under armarna. Det är stora företag som Lantmännen, Agroetanol, E.ON, AGA och 

massa stora företag som är inblandande i dessa cirkulära flöden på helt kommersiella 

grunder. Det tror jag är en styrka i sig när man etablerar sig som nytt företag i regionen. För 

det första är det en avancerad miljö att verka i, för det andra sker det på kommersiella 

grunder och är ingen demoverkstad. Det tror jag är mycket positivt, det finns i regionen 
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väldigt många företag i branschen som är framgångsrika och tjänar mycket pengar vilket jag 

tror är en fördel. Sen finns det mycket kompetens i regionen, det finns mycket erfarenhet 

inom området i regionen. För många år sen var det en framgångsrik miljökonsultfirma som 

växte fram i Linköping, jag tror inte företaget finns kvar i dag men kompetensen finns kvar i 

regionen. Dels finns den inom företag som verkar med produkter och tjänster samt inom 

många andra konsultföretag, Linköping har blivit lite av ett miljökonsultmecka. Därför finns 

det mycket kompetent arbetskraft att få om man etablerar sig här. Vi har även en väldig 

bredd, jag tror inte det finns någon annan region som har företag som jobbar med samtliga 

förnyelsebara bränslealternativ som finns idag. Vi har företag som håller på med biogas, 

etanol, elladdningsinfrastruktur och alla sorters biodiesel. Det är ganska unikt, det finns 

mycket kompetens och många bra förebilder. 

5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Region Östergötland 

kan förbättra för att hjälpa företagen att nå denna marknad? 

– Det finns massor av saker som vilket nyetablerat företag som helst behöver, men om kollar 

på vad som gäller specifikt för CleanTech-företagen så tror jag att en sak som är viktig för att 

få fart på nya företag inom den här branschen det är att regionen och kommunerna 

verkligen börjar agera själva när dom upphandlar tjänster och produkter. Att dom går i 

bräschen, det gör faktiskt inte Region Östergötland, åtminstone inte inom alla områden. Det 

är mycket märkligt att dom inte lever som dom lär. Vi har exempelvis ett jätteduktigt företag 

för elladdningsstruktur som heter Chargestorm som sitter i Norrköping. Dom är relativt 

nystartade och det går bra för dom. Chargestorm har affärer runtom i hela Sverige, men inte 

en enda affär i hela Östergötland. Det beror inte på att man köpt elladdningsstruktur från 

någon annan, utan man resonerar att man har biogas i regionen och det kanske inte räcker 

med att tänka så. Vi har ganska många nya företag som jobbar mot dom stora kommunala 

fastighetsbolagen som berättar rätt hårresande historier om hur gamla relationer får 

fördelar i upphandlingar, där uppköparna helt enkelt inte alls har samma målbild som 

politikerna på högsta nivå när det gäller miljöfrågan och hur man prioriterar i upphandlingar. 

Byggbolagen rycker på axlarna och säger att dom inte göra någonting, utan att det måste 

komma från beställaren. Kommunerna är ju beställare av stora infrastruktur- och 

byggprojekt, om dom då inte själva ställer kraven som vi tycker att privata aktörer ska göra 

så går det inte riktigt ihop. Det är klart att de inte kan ge ett företag företräde i en 

upphandling bara för att det är ett CleanTech-företag, men de kan åtminstone ställa rätt 

krav i upphandlingarna, det gör dom inte. Exempelvis var det en jättestor upphandling i våras 

som Region Östergötland gjorde för alla budtransporter under de kommande fem åren, det 

är väldigt många transporter som går exempelvis för alla sjukhus och så. Sen uppdagades 

det att de inte ställt ett enda krav på fossilfrihet i upphandlingen, och då är det förstås inga 

transportföretag som lämnar en offert på att de kommer köra på biodiesel, biogas eller 

etanol. Då väljer man ju att stödja andra länders oljeindustrier istället för att gynna de 
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företag som finns i regionen för den här typen av nya fordonsbränslen. Likaså 

Östgötatrafiken slår sig jättegärna för bröstet och säger att de kommer vara det första 

lokaltrafikbolaget som är helt fossilfria, de har några bussar kvar men senast nästa år 

kommer bussarna köras helt fossilfritt. Det är såklart jättebra, men om man frågar dom om 

tjänstebilarna i regionen också körs fossilfritt visar det sig att dom bara ställt krav på att det 

ska vara en miljöbil. Hur tänkte man där? Man är inte konsekventa i sitt agerande vilket jag 

tycker är en jättestor brist. Det här tror inte jag är typiskt just för Östergötland, men det är 

definitivt så här. Det skulle göra stor skillnad för de lokala CleanTech-företagen om 

kommuner och regionen faktiskt handlar upp i enlighet med de mål som finns. Dessutom har 

man ju satt upp jättetuffa miljömål för när man ska vara koldioxidfria inom regionen. Här har 

man ju chans att gynna dom på kommersiella villkor, det är något många av företagen 

påpekar. Politikerna kan stå på scenen ena dagen och säga att man ska vara fossilfria ett 

visst årtal, men sen ser man inte till att förklara det här på ett bra sätt för tjänstemännen 

som gör upphandlingarna.  

Exempelvis har vi ett företag som jobbar med biogödsel, framförallt då restprodukten från 

biogastillverkning. För det första finns det en jättehård reglering i Sverige för biogödsel vilket 

man kan fundera över, regleringen är mycket hårdare än för vanligt handelsgödsel som man 

får göra i princip vad som helst med medan det är superstrikta regler för biogödsel. Reglerna 

sätts ju på nationell nivå, men sen är problemet att olika länsstyrelser sitter och tillämpar de 

här reglerna i praktiken på helt olika sätt. Varje gång det här företaget går in i ett nytt län 

sitter dom med en helt ny tillståndsprocess som skiljer sig från den de gjorde i förra länet, 

trots att det är baserat på samma lagstiftning vilket ställer till det företagets etablering.   

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Det är lite 10 000-dollarsfrågan, vad är det som driver innovation? Vi kommer åtminstone 

sätta igång en dialog om mer konkreta saker vi kan göra för att driva innovation inom 

området. Det händer att det hör av sig företag eller att vi får höra om företag som håller på 

att starta inom CleanTech, vad vi försöker göra då är att vi sätter dom i kontakt med större 

etablerade företag så att dom eventuellt kan dra nytta av ett samarbete. Vad vi har sett av 

Sustainable Business Hub är att de är väldigt duktiga på att exponera innovativa företag för 

potentiella kommunala och privata kunder vilket vi kommer imitera. Exempelvis Pitch & 

Match-metoden dom har utvecklat tror jag fungerar jättebra. Det är sånt man behöver göra, 

ju mer möjligheter som ges för innovativa företag att ha kontakt med potentiella kunder 

desto större är möjligheterna att komma ut med sin produkt. 

En annan sak vi kommer göra nu är att hjälpa CleanTech-företagen att konkretisera 

miljönyttan. Många företag går in en säljförhandling och säger till den potentiella kunden att 

de kan spara på utsläpp genom att köpa deras produkt, men det är få företag som faktiskt 

räknar ordentligt på det. Det är bättre om man istället kan gå in i en förhandling och 
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exempelvis säga att: ”om du köper vår produkt istället för konkurrentens kommer du att 

spara ex ton koldioxid om året, vilket motsvarar 200 bilar som kör i ett års tid”. Det är viktigt 

att man kan kvantifiera tydligare vad fördelarna med en miljövänlig lösning är. Det är ofta 

där det hänger, det väger relativt lätt att komma med miljöargument jämfört med om man 

kan kvantifiera den reella nyttan i siffror. Sen måste man även bli duktigare som CleanTech-

företag att visa sina kunder hur man dom själva kan kommunicera ut den här nyttan, för det 

gillar kunderna att göra. Där kommer vi jobba med en utbildningsmodul tillsammans med 

ALMI och Linköpings Universitet som riktar sig specifikt till CleanTech-företagen. Hur kan 

dom räkna på nyttorna med produkten, kvantifiera dom och sedan hjälpa kunderna att 

kommunicera detta utåt? På så sätt kan man använda miljönyttorna som ett starkare 

säljargument.   

 

Intervju 5 – Representant för Johanneberg Science Park 

1. På vilket sätt stöttar ni företag verksamma inom CleanTech i Västra 

Götalandsregionen? 

– Vi har inga speciella program eller aktiviteter som gäller speciellt CleanTech, utan vi stöttar 

små och medelstora företag inom många olika branscher varav CleanTech är en av dom. Vi 

bidrar med rådgivning, affärscoachning och nätverkande. 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Det fungerar bra i de flesta fall. Vi är ju relativt nya, jag började här för tre år och drog 

igång småföretagsverksamheten. Vi håller fortfarande på att hitta våra former, men det 

känns som vi är på rätt väg. Det som vi gör bra är att vi har en position där vi sitter nära både 

forskningen, företagen och regionen och främst då Göteborgs Stad som är en av våra 

grundare. Våra kontakter gör därför att vi har möjlighet och förutsättningar att skapa 

projekt och aktiviteter där dessa tre olika typer av aktörer ingår.  

Det som är mindre bra med vår verksamhet är väl kanske att vi inte har resurser att nå så 

många företag som vi skulle vilja. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Västra Götalandsregionen jämfört med 

det stöd som finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Jag har tittat lite extra på det eftersom jag visste att du skulle ringa. Jag har inte kunnat se 

att det finns några specifika satsningar på CleanTech. Man har ingenting som är speciellt 

öronmärkt för CleanTech just nu i alla fall. Vi kan ju hjälpa och stötta företagen rent 

generellt, vi stöttar ju företagen efter deras förutsättningar och har ju möjlighet att vara lite 

mer anpassningsbara och djuplodande än det generella stöd som finns från nationellt håll. 
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Jag tycker generellt sett att det regionala och det nationella stödet kompletterar varandra 

väl men det gäller ju såklart att företagen känner till de olika möjligheter som finns. Ibland 

kan det bli en för stor flora av saker som delvis överlappar och det kan vara svårt för 

företagen att få en överblick över vilket stöd som finns och vilket som är bäst lämpat för 

dom. 

4. På vilket sätt gynnas dessa företag av att vara verksamma i Västra 

Götalandsregionen? 

– Utifrån min erfarenhet och utblick har Västra Götalandsregionen jämfört med de flesta 

andra delar av Sverige rätt mycket pengar att lägga på innovationsstöd. Det finns ett ganska 

stort utbud av olika instrument och grejer för nystartade och redan etablerade företag som vi 

kanske inte ser i andra delar av Sverige. Jag tror generellt sett att Västra Götaland är en bra 

region för företag som behöver den typen av stöd. Exempelvis finns det såddfinansiering som 

Västra Götalandsregionen tillhandahåller till nystartade företag som kan uppgå till 800 000 

SEK. Om företagen inte skulle lyckas blir de inte återbetalningsskyldiga. 

5. Vad behöver företagen för att nå en marknad? Finns det något Västra 

Götalandsregionen kan förbättra för att hjälpa företagen att nå denna marknad? 

– Den vanligaste utmaningen är att hitta den första kunden, det är ju starkt kopplat till 

finansiering också. Har man en kund och någon som vill betala för ens produkter har man 

även mycket lättare att få finansiering. Det är ju två kopplade utmaningar. 

Västra Götalandsregionen ansvarar ju för vård och omsorg, kollektivtrafik och 

näringsutveckling. Om man ville skulle man ju kunna ägna sig åt innovationsupphandling 

inom vård och omsorg och kollektivtrafiksidan, men det vet jag inte om man gör i någon 

större omfattning i dagsläget. Det vore ju dock väldigt intressant om man satsade på det. 

   

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Jag kan slå ett slag för ett EU-program som vi är med i som heter Climate-KIC. Det är EU:s 

största klimatrelaterade satsning. KIC står för knowledge and innovation community. Inom 

den finns det rätt så mycket möjligheter för mindre och nystartade företag att få 

finansiering, coaching och hjälp på olika sätt om man har den typen av affärsidéer som syftar 

till minskning av växthusgasutsläpp eller anpassningar till nya förhållanden som kan komma 

på grund av omställningen till en grönare ekonomi. Jag skulle vilja slå ett slag för den och 

hoppas att fler företag tar del av den. Här i regionen kan man ta del av den via oss eller via 

Chalmers som också är med i satsningen. 
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Intervju 6 – CleanTech-företag som säljer solvärmesystem för bostadshus   

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

– Kontorsplats, affärsrådgivning och subventionerad hyra på inkubator. Det ger en viss 

kredibilitet, åtminstone i vissa kretsar, att sitta på en inkubator. Dock inget speciellt stöd 

härifrån tyvärr. Sen finns det massa andra organisationer. Vi har varit med i CONNECT Skåne, 

det är en viss process att ta sig igenom, men i vårt fall tog vi oss igenom det och fick en 

ganska stor investering därifrån efter CONNECT Green Week som de arrangerar. Därför var 

det värt all jobb med processen för vår del. 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Det finns väldigt många organisationer i regionen, nu vet jag inte exakt vilka som Region 

Skåne är med och finansierar. Min kritik mot innovationssystemet är att man ger väldigt 

mycket pengar till massa olika organisationer som gör liknande saker. Det är osäkert vilket 

värde som kommer ut ur det då många gör samma sak, bidrar med nätverk och 

”rådgivning”. Men det är väldigt få människor inom dessa organisationer som faktiskt har 

varit entreprenörer och vet vad det handlar om att driva företag. Det kan finnas många som 

är duktiga inom sitt område där de jobbat tidigare, vilket också kan vara värdefullt, men det 

viktigaste är att få hjälp av människor som har entreprenörserfarenheten. Den andra 

aspekten är pengar, vilket man behöver som startup. Ingen av dessa organisationer har dock 

pengar att ge ut. Jag tror det hade varit bättre investerade pengar att minska antalet 

organisationer och se till att pengarna kommer ner till de nystartade bolagen som kan skapa 

värde av dessa. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Jag har faktiskt drivit innovationsprojekt i Göteborg i tio år och kan jämföra med Västra 

Götalandsregionen. Där är de bättre på att kanalisera ut pengar till bolagen. Dom har ett 

antal olika stöd och mjuka lån, innovationscheckar etc. En del saker kanske finns här också, 

men där har de mer pengar själva som de kan hjälpa bolagen med. Även där finns det många 

organisationer, men jag skulle inte säga att det är någon direkt skillnad vad gäller nivån på 

rådgivningen. Vad beträffar det regionala stödet härnere jämfört med det nationella är den 

största skillnaden att de regionala aktörerna är mycket mer tillgängliga, det är bra att det är 

enkelt att prata med dessa. Positivt med hög tillgänglighet. Innovationskontor Syd har ju en 

del VINNOVA-pengar som de delar ut, men just mjuka pengar är väldigt svårt att få här nere. 

Det är svårt som CleanTech-företag att få investeringar från riskkapitalbolag i ett tidigt 

skede, därför behövs det mjuka pengar innan man kommer på fötter. 

4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 
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– Det finns en del testbädd-program, till exempel har Malmö CleanTech City det där Malmö 

Stad kan testa nya idéer och tekniker. Det är jättebra att det finns, men varför bara Malmö? 

Om Region Skåne vill satsa på detta har vi mycket större kraft i hela regionen än i bara en 

stad. Sen handlar det om att faktiskt göra sakerna också, inte bara snacka, utan att våga dra 

igång projekten. 

5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 

– Vi har en kundgrupp inom offentlig verksamhet. Det finns kommunala bostadsbolag som 

inte bryr sig över huvud taget om att energieffektivisera sina bostäder, eller vågar satsa på 

nya teknologier. De flesta är väldigt skeptiska. Alla kommuner i regionen har olika klimatmål, 

men det är inte förankrat i organisationerna alltid utan det är något som politikerna har satt 

upp. Sen kanske inte resurserna eller intresset finns inom de kommunala bolagen, men det 

hade gjort jättestor skillnad för oss om vi hade kunnat komma in på den marknaden. Att de 

hade vågat satsa på vår produkt som faktiskt hade sparat energi i bostäderna och därmed 

även pengar för de kommunala bostadsbolagen. 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Jag tror jag har sagt det viktigaste, visst är pengar alltid trevligt att få under uppstarten 

och jag gör att de gör större nytta om de till högre grad kan satsas i nystartade företag 

istället för att gå in i de olika organisationerna som ska stötta innovation. Det som hade varit 

ännu bättre är dock om man kan gynna innovativa bolag på kommersiella villkor. Det finns 

mål uppsatta på nationell, regional och kommunal nivå. Vi är långt ifrån målen, därför måste 

man börja investera för att nå dessa mål. Inom just energieffektivisering är det oftast ganska 

stora investeringar initialt men på sikt kommer dessa investeringar att betala tillbaka sig. 

Den investeringsviljan har tyvärr inte jag sett tydligt inom offentlig verksamhet. Hade det 

funnits kommunala bolag med en budget att energieffektivisera hade det blivit mycket 

lättare för oss. 

Intervju 7 – CleanTech-företag som tillhandhåller tekniska lösningar för att 

kontrollera och minska energiförbrukning 

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

– Det är lite svårt att veta exakt vad Region Skåne står bakom, men vi har fått hjälp från 

Invest in Skåne. Det tog tyvärr ganska lång tid att förstå att de kunde hjälpa oss vilket var lite 

frustrerande, men de hjälpte oss framförallt med att leta efter partners utomlands. Jag var 

positivt överraskad över hur professionella och oerhört noggranna med hur vi skulle 
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presentera oss själva. Sen har vi plats på en inkubator som är delfinansierad av Region 

Skåne.  

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Vi har fått finansiering från Innovationskontor Syd, men det var med mycket god hjälp från 

LUIS, Lund University Innovation System, och vi hade inte klarat det utan dom. Invest in 

Skåne kan också hjälpa en att söka efter EU-pengar, vilken är en tuff process men de kan 

hjälpa till med ge feedback på ansökan. Dock har vi inte gått in i den processen än, men vi vet 

att den finns. Jag är tyvärr inte jätteimponerad av stödet från inkubatorn, men det är bra att 

ha namnet bakom oss samtidigt som vi får subventionerad hyra. Man får energi av att vara i 

miljön, men tyvärr har inte alla som coachar och ger råd till oss så mycket erfarenhet av att 

driva företag själva. Det finns tyvärr ingen rådgivare som har erfarenhet av CleanTech i vår 

miljö, det hade varit bra om vi hade kunnat ha tillgång till någon coach som har erfarenhet 

av området. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Vi har sökt pengar från VINNOVA som är nationellt, men den processen var faktiskt hemsk. 

Vi fick lite pengar till slut, men det är absolut ingen process som riktar sig till mindre företag. 

Den är för större företag och man kan ifrågasätta om dom stora etablerade företagen 

behöver den finansieringen. Processen är väldigt byråkratisk och känns mer som ett lotteri. 

Om jag hade behövt betala en person för att genomgå processen och lägga all tid på 

ansökan och rapportering hade nästan alla pengarna gått åt till att betala den personen. 

Den var oerhört tidskrävande och sög mycket energi. Man var även tvungen att skicka in 

rapporter i efterhand, och jag är tveksam till att någon ens läser dom utan allt kändes högst 

byråkratiskt. 

ALMI som finns regionalt är dock mycket bättre. Dom är tillgängliga och man kan gå dit och 

knacka på dörren, tyvärr är de ofta ganska upptagna. Jag tycker det hade varit bättre om det 

fanns mer pengar att söka regionalt, det hade gynnat oss som ett mindre företag mycket.  

4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 

– Det finns andra affärsnätverk som vi har haft hjälp av i Öresundsregionen, exempelvis har 

vi träffat våra danska kunder genom dessa nätverk. Det känns som att det händer mycket i 

regionen, men man måste vara väldigt proaktiv. Det är mest de geografiska läget vi dragit 

nytta av, samtidigt har jag inte en annan region att jämföra med. Jag tror inte det hade gått 

så bra för oss om vi suttit i norra Sverige, det finns mycket potential i regionen som vi kan dra 

nytta av. 
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5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 

– Jag tycker att man måste bli mycket bättre på att kommunicera ut och jobba mot de 

visionerna som finns inom regionen. Deras visioner måste backas upp av handling. Sen är 

Region Skåne är en väldigt stor organisation och det är svårt att få grepp om hur de jobbar.  

Som jag sa i början har vi ju fått hjälp med att söka internationella partners via 

innovationssystemet, men det tog ett tag för oss att förstå det. Det var dock mycket 

hjälpfullt, kanske kan man förenkla för nystartade företag att navigera sig genom 

innovationssystemet. Jag tror det är svårt för dom att hjälpa oss sälja mer, men jag vet att de 

kan promota företag på exportmässor och dylikt vilket är positivt. Sen tror jag att de har 

mycket information som vi skulle kunna dra nytta av, det skulle vara bra om det vore lättare 

att ta del av den informationen.  

Det absolut viktigaste för oss för att nå en större marknad är kontakter. Vi får inte ut så 

mycket av att göra kalla samtal till kunder, utan det är främst genom att bli introducerade 

för potentiella kunder som vi kan göra nya affärer. Det tror jag gäller för de flesta företag 

inom CleanTech.  

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Vi startade 2012 och då var det ganska svårt för oss, medvetenheten var inte så stor då 

som den är nu. De senaste åren har vi känt att vår fråga får allt mer uppmärksamhet och att 

det fokuseras mer på klimatsmart innovation, exempelvis tävlingar för klimatsmarta hus. Där 

känner jag att vi har en stor fördel, vi har större chans att få exponering för vår produkt. Jag 

är inte säker på att det är specifikt regionala saker, utan det kan ju komma från EU-håll 

också. Tyvärr är inte min bild att Region Skåne är speciellt framåt inom de här frågorna.  

 

Intervju 8 – CleanTech-företag som tillhandhåller energihanteringssystem för 

industrin 

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

– Vi har varit på Linc i Landskrona, en inkubator där vi startade upp. Skaplig erfarenhet där. 

Ideon Innovation-inkubatorn har vi också varit, men vi började tjäna för mycket pengar och 

hade för många produkter så vi växte ur inkubatorn relativt snabbt. Sen så har vi investering 

från ALMI Invest, så det är gott. 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 
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– Linc i Landskrona är helt rätt om man håller på med matproduktion eller växtförädling, gör 

man inte det så funkar det inte. Ideon Innovation satt vi för kort tid på för att kunna ge ett 

omdöme. ALMI Invest är jag sjukt positiv till. Processen att söka investering var grymt jobbig, 

deras screening-process är bland det svåraste man kan gå igenom. Det är mycket lättare att 

ta in en privat investerare. Klarar man av processen är man verkligen bra och redo. Det är få 

förunnat att få investering från ALMI Invest, det är väl det negativa man kan säga. Det känns 

som om det är en promille av de som söker som får investering därifrån, det måste vara 

något exceptionellt för att få den investeringen. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Vi har faktiskt sökt stöd i CleanTech-forum world wide, men det är en jobbig process som 

inte riktigt fungerar.  

Skåne har varit absolut svårast i hela landet för att få regionalt stöd i form av pengar. Region 

Skåne är hårt drabbad av tung arbetslöshet, Ericsson har kraschat, Sony har kraschat, Astra 

Zeneca har kraschat och Tetrapak går superdåligt. Jag tycker det är larvigt att säga att man 

ska vara den mest innovativa regionen men inte har så mycket bakom, men det är ju kul att 

dom satt upp en vision i alla fall. Jag blir dock förvånad över att man kan säga något sådant. 

Ambitionerna är jätteroliga men det finns ingenting bakom. Det finns inte pengar, det finns 

inte kompetens, det finns ingen substans bakom visionerna. Det ploppar upp inkubatorer och 

affärsutvecklare som är en ny slags jobbcoacher som inte ger så mycket. 

Jag har jobbat med Region Skåne väldigt mycket, inom vårt område tycker jag att vi är bland 

de mest innovativa företagen i Sverige men vi har det sjukt svårt här. ALMI Invest är dom 

som fattar poängen och dom ligger på en hög nivå. 

Om förväntningar är att vara bäst i Europa krävs något helt annat. Om förväntningarna är 

att ha inkubatorer där företagen kan få lite coachning och subventionerad hyra lever man ju 

upp till dessa, men om vi ska vara bäst i Europa krävs en helt annan insats från regionens 

sida. Vi har inte fått något stöd alls i form av pengar eller något annat från Region Skåne. 

4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 

– Våra kunder finns inte i Skåne. Skåne är en region som har det väldigt jobbigt, företagen 

och industrierna vi jobbar mot har det så kämpigt här att vi måste kolla mot andra regioner 

för att hitta kunder. I Danmark, Småland, Göteborgsregionen, Stockholmsregionen och Umeå 

finns potentiella kunder. I Skåne är det för tungt för industrin för att kunderna ska kunna 

investera i vår produkt. 

5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 
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– Vi letar i huvudsak inte investering, vi letar kunder. Skulle Region Skåne kunna hjälpa till att 

på något sätt hitta industrikunder i Europa vore det såklart bra. Det tror jag inte att de kan 

eller är intresserade av. Vi fick ett brev från Sustainable Business Hub där de frågade om vi 

ville vara med och att vi var tvungna att betala in 3600 kronor i så fall. Sen var vi och 

offererade i något projekt, men eftersom vi inte hade betalat in så fick vi inte vara med och 

offerera, så det är lite som ett hemligt sällskap. Jag tyckte mest att de var intresserade av sin 

egen finansiering, jag fick aldrig riktigt reda på vad de kunde hjälpa till med. Självklart ska 

man väl betala, men om vi inte har råd med det får vi heller ingen hjälp.  

 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Jag tror att regionen går på knäna med hög arbetslöshet och hög kriminalitet och få 

företag som nyanställer. På det sättet är det en krisregion i Sverige och jag tror inte att man 

förstår hur nerkört det är. Företagen är så hårt drabbade att bara handlar om att överleva, 

man kollar bara 10 meter framför sig. Det är få företag som lyfter blicken och ser 

möjligheter.  

 

Intervju 9 – CleanTech-företag som tillhandhåller energibesparande system 

för ishallar 

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

– Ingenting med affärscoachning, för vi själva är egentligen gamla VD:ar och är väldigt 

seniora så där har vi inte behövt någonting. Vi har tagit emot bidrag för att produktifiera 

men inte finansiering. Vi har däremot varit med och byggt nätverken då vi alla hade mycket 

kontakter när vi startade, de flesta var väldigt juniora inom området när vi drog igång och 

CleanTech-branschen var väldigt ny. Vi har dock varit behjälpliga och hållit föredrag inom 

regionen för CleanTech, vi har även hjälpt studenter vid avhandlingar till exempel. Så vi har 

väldigt god insyn i hur innovationssystemet fungerar i regionen.  

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Ett CleanTech-företag har ju tyvärr inte samma hjälp av en kontorsplats och en skärm som 

exempelvis ett It-företag har. CleanTech-företagen behöver ju ofta vara ute i industrin där 

behovet finns, att tillhandahålla lokaler hjälper då tyvärr inte så mycket. Att sitta med den 

ekonomiska processen eller göra marknadsanalyser behöver man inget speciellt CleanTech-

stöd för. Jag har sagt till kommunen att man inte ska komma med ekonomiskt stöd till 

företagen i branschen, utan kom med ordrar! När vi startade köpte kommunen vår 

utrustning för vattenrening då man hade problem med algtillväxt i dammarna i 
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Augustenborg i Malmö, vilket gjorde att vi kunde bevisa att vår teknologi fungerade. Det var 

mycket viktigare än att vi hade fått ett litet ekonomiskt bidrag, kommunen behöver komma 

med miljöåtgärder som öppnar upp affärer för CleanTech-företagen. Exempelvis har vi en 

lösning som sparar miljöutsläpp och energi när de installeras på kyltorn. Tyvärr har vi fått 

mer stöd för vår lösning i USA och Kanada trots att vi sitter i Sverige. Vi har fått mer stöd på 

universitetssidan i Luxemburg än vad vi fått i Sverige. Punktinsatser är inte intressant, utan 

det är viktigare att kommunen gynnar företagen på kommersiella villkor. Om man på allvar 

säger att kommunen i sina upphandlingar ska köpa de produkter som är miljövänliga hade 

du fått CleanTech-branschen att blomma, som det är nu är det ett slag i luften.  

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Varför jag generellt sett är realist här att många av de institutionerna du pratar om har ett 

egensyfte att hålla föredrag, att driva sig själv och snurra runt i en liten organisation. 

Egentligen är dom inte ute efter att hjälpa det lilla bolaget, utan man vill hellre synas och 

hålla lite meetings och tycker det är jättebra. Vi är väldigt unika då vi börjat med egen 

forskning, en helt ny plattform och teknologi, fått patent, tagit fram produkter och säljer 

dessa produkter. Var vi än kommer i världen utanför Sverige slås dom med häpnad. Vi är 

närmare universitet i USA jämfört med universitet i Sverige. Dom organisationerna du 

nämner har ett större egensyfte än att hjälpa bolagen, det ligger på ett politiskt plan där 

man sagt att man måste ha igång CleanTech. Sen kommer man till organisationerna, tar en 

kopp kaffe och pratar lite men sen mynnar det inte ut i något. Nu är det så att jag varit högt 

uppsatt och drivit stora organisationer i mitt yrkesliv och utvecklat många chefer, så jag har 

inte direkt ett behov av en affärscoach. Det är klart att det kan vara bra om man är 20-30 år 

och färsk inom området att få coachning och komma i kontakt med personer som kan vara 

behjälpliga i exempelvis en styrelse. Annars har inte regionen kunnat erbjuda någonting för 

oss. Detta är något jag har diskuterat med ansvariga politiker inom Region Skåne. Jag tycker 

att det blir lite av en klubb för inbördes beundran som går på möten och håller föredrag, men 

det är få företag som kommer ut och lyckas tack vare stödet de fått av innovationssystemet i 

regionen. Man säger det lite luftigt att man ska vara sustainable i inköp, men det är lite av 

lek med ord. Var har du verkligen impact? Vi har en produkt på marknaden som vi lyckas 

sälja in i USA då den bevisligen sparar både energi och vatten, produkten går hem där men 

här tror jag inte att någon har brytt sig. Jag tror det har att göra med att man kan för lite, 

många som sitter där är lite färska på sitt jobb. De vågar inte ta beslut, utan de säger att de 

kan sammankalla och ge tillgång till lokal. Det är inte intressant, vi vill ha en diskussion om 

hur kommunerna kan satsa på vår produkt. Malmö är ju kända för sina gröna tak på 

Augustenborg, där var ju en jätteduktig kvinna som drev det en gång i tiden inom kommunen 

och vågade satsa och det är ju sånt som krävs. Jag kommer inte med kritiken för att dissa 

dom, utan det är bara det att vi inte haft någon nytta av dom. 
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4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 

– Region Skåne har ju en oerhörd potential som köpare av våra produkter. Exempelvis har vi 

en produkt som hade kunnat installeras på alla ishallar. Den sparar mellan 10-30 % av 

energin på en ishall, i rena pengar blir detta ungefär besparingar på 100 000 SEK om året för 

en ishall i Sverige. Med ett handslag kan man göra något konkret och säga att det här ska 

sitta på alla ishallar i Region Skåne, men viljan finns inte. Man säger att man inte kan 

påverka marknadskrafterna, men ishallarna är ju kommunala! Man måste tänka 

makroekonomiskt och inte mikroekonomiskt och det är där man gör misstag. Region Skåne 

har en jättepotential att vara en jättefin aktör som är kund till de CleanTech-företag man vill 

driva upp i regionen. Det innebär dock att man måste föregå med gott exempel. Det gjorde 

Malmö Stad jättebra när vi startade upp, dom var den första kunden vi hade i bolaget.  

5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 

– Jag har lite svårt att se vad Region Skåne skulle kunna hjälpa oss med mer än det som jag 

redan har nämnt. Alla vi som är delaktiga i företaget har varit högt uppsatta inom olika 

organisationer, så vad gäller coaching finns det inte så mycket hjälp vi kan få. 

Inte för att vara taskig, men det som finns i coachväg har vi inte haft mycket nytta av.  

Vår uppfattning är att det stöd som finns är lite juniort, kvalitén har varit väldigt skiftande. 

Vill man vara stark inom området måste man se till att få in rätt människor inom 

innovationssystemet som har väldigt mycket erfarenhet och vet hur man lyckas som 

CleanTech-företag. 

En idé är att man skulle kunna ha ett gäng CleanTech-företag som var varit med i branschen 

några år som hjälper de som är helt färska med kontakter och dylikt, problemet är väl att vi 

kanske inte har tid alltid. Teoretiskt vore det nog bra, att om vi som varit med några år skulle 

kunna hjälpa de som är helt färska. 

 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 

– Som jag sa till dig innan, ska man satsa på det och bli den bästa regionen i Sverige måste 

man föregå med gott exempel. På så sätt kan man få företag att vilja etablera sig här. 

Jag kan dig ett exempel, vi har kontakter med Luxemburg och har fått lukrativa erbjudanden 

att flytta vår verksamhet dit då de är mycket intresserade av vår teknologi och har sagt att 

man ska satsa på forskning och utveckling. Sätter vi oss i landet får vi en egen 

forskningsinstitution med människor som är dedikerade till att få in vår teknik på 

universitetet, samtidigt är de villiga att betala 50 % av våra marknadsföringskostnader. 

Självklart är det intressant för oss! Den forskning vi bedriver i Lund är lite utanför boxen och 

håller sig kanske inte alltid till böckerna, därför känner vi oss inte riktigt välkomna. Vi fick hit 
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världens bästa professor inom vattenforskning till vårt företag, men eftersom han är lite 

irrationell fick han inte hålla föredrag på Lunds Universitet. Du förstår hur gammaldags det 

är! Får man då förutsättningar i andra länder, då flyttar man dit. Region Skåne kan ju välja 

att satsa ordentligt på den här branschen och då kommer man få företag att etablera sig 

här. Om Region Skåne avsätter en budget för det här området och säger att man ska driva 

det stenhårt och vara dedikerade att få igång produktion i närområdet kommer man lyckas, 

det kommer skapa arbetstillfällen och etablerade företag. Om vi fortfarande bara ska ha 

visioner och ett gäng konferenser kommer en annan student ringa mig om ett par år för en 

liknande undersökning. 

 

Intervju 10 – CleanTech-företag med produkt för vatten- och energibesparing 

1. På vilket sätt har ni fått stöd av Region Skåne? 

– Vi har suttit på inkubatorn MINC i Malmö, som bidrar med rådgivning och affärscoachning. 

2. Hur tycker du att detta stöd har fungerat? (Positiv feedback, negativ feedback) 

– Inkubatorn var bra. 

3. Hur ser ni på det stöd som finns att tillgå i Region Skåne jämfört med det stöd som 

finns från nationella myndigheter? För- och nackdelar med dessa? 

– Ingen aning om något direkt stöd till innovatörer eller entreprenörer, så kan inte uttala mig 

i frågan.  

 

4. På vilket sätt har ni gynnats av att vara verksamma i Region Skåne? 

– Jag vet faktiskt inte. Jag är inte ens säker på att vi har gynnats över huvud taget jämfört 

mot om vi hade befunnit oss i Stockholm eller Göteborg. 

5. Vad behöver ni för att nå en marknad? Finns det något Region Skåne kan förbättra 

för att hjälpa er att nå denna marknad? 

– Region Skåne kan köpa vår produkt, vilket hade sparat både vatten och energi. Rent 

allmänt kan de ha en mer klimatsmart och hållbar approach gentemot vatten- och 

energibesparing i regionens lokaler. 

 

6. Övriga synpunkter kring att främja klimatsmart innovation i regionen? 
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– Ett mindre antal inkubatorer och affärsutvecklare vore att föredra. Istället kan man 

investera skattepengarna på mer ”riskfyllda” upphandlingar där man vågar satsa på nya 

produkter och innovationer.   


