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Sammanfattning 

Titel: Hur påverkar regeringen företagens internationella konkurrensfördelar? – En studie av 

den svenska miljöteknikbranschen.  

Författare: Elias Allenbäck, Fredrik Hedström och Sofia Lindkvist 

Program: Internationella Affärer 

Handledare: Petter Boye 

Institution: Ekonomihögskolan, Kalmar 

Bakgrund och problem: Sverige har länge präglats av export, vilken under början av 1970-

talet nådde sin högsta punkt. I den ekonomiska krisens bakvatten sjönk den totala svenska 

exporten med 16 procent under 2008-2009. Nedgången av exporten har gjort många 

fundersamma på den traditionella svenska exportens framtid, vilket har startat sökandet efter 

Sveriges nästa kassako. Då Sverige var tidigt ute med stränga miljölagstiftningar 

positionerade vi oss tidigt som en stark nation inom miljömedvetenhet. Den stränga 

miljölagstiftningen gjorde att de Svenska företagen var tvungna att minimera verksamhetens 

miljöpåverkan, vilket skapade en efterfrågan av miljöeffektiva produkter. Trots 

miljöteknikens tidiga start i Sverige har de svenska miljöteknikföretagens internationella 

framgångar varit blygsamma. Regeringen kan i sitt arbete öka företagens internationella 

konkurrensfördelar genom att stimulera, stödja och främja företagen på hemmamarknaden. 

Detta arbete sker främst genom olika typer av policys och styrmedel.        

Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån en kartläggning analysera regeringens arbete 

med att stimulera miljöteknikbranschen. För att kunna redogöra för de förbättringar som kan 

göras presenteras två perspektiv på regeringens arbete, de aktiva inom branschen och teorins.  

Avgränsningar: Vi valde att avgränsa uppsatsen och fokusera på de myndigheter och 

organisationer som är de huvudsakliga inom främjandet av svensk miljöteknik. Avgränsning 

gällande företagen skedde efter geografisk närhet till Kalmar. Ytterligare avgränsningar har 

inte gjorts då syftet är att få en generell bild av branschens stimulansbehov.  

Metod: Den metod vi använt oss av är den kvalitativa forskningsinriktningen med en 

deduktiv ansats. Vår empiri är huvudsakligen insamlad genom intervjuer med tre 

myndigheter, ett kluster och fem företag verksamma inom miljöteknik branschen. Detta har 

gett oss två olika perspektiv, ett statligt och ett ur företagens synvinkel.  

Slutsats: Resultaten vår studie pekar på är att det är mycket viktigt med stimulans i företagens 

tidiga skede i företagens livscykel. Ansökningsprocessen för den statliga hjälpen är idag 

alldeles för omfattande och komplex. Den ändring som bör ske är att de offentliga 

organisationerna ska ge företagen feedback, även på nekade ansökningar. Resursbehovet är 

stort just inom denna bransch och därav efterfrågas ett samordnat organ där företag och 

myndigheter kan mötas. Regeringens roll är att skapa goda förutsättningar för branschen och 

bör inte påverka marknaden artificiellt utan främst stimulera företagen genom kluster. 

Exportfrämjandet sker effektivast genom biståndsarbete, marknadsinformation och 

referensanläggningar.  
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Abstract 

 

 

Sweden experienced a decline in exports of 16 percent in the period after the financial crisis. 

The decline has created a lot of question marks regarding the traditional exports which has 

started a process with the aim of finding Sweden’s next cash cow in export.  

Sweden adopted stringent environmental laws early which positioned them as a strong nation 

in environmental awareness. The stringent environmental legislation meant that the Swedish 

companies were required to minimize the environmental impact, which created a demand for 

eco-efficient products. Despite the early demand for eco-efficient products, the international 

success of the Swedish cleantech companies has been modest.  

The government can increase firms international competitiveness by encouraging, supporting 

and promoting activities on the domestic market. This is primarily done through 

implementations of various policies and incentives.  

The purpose of this thesis is to analyze the government’s efforts in promoting the Swedish 

cleantech industry. In order to give recommendations on which improvements that can be 

made, two perspectives will be used when analyzing the government’s efforts, the firm 

approach and the theoretical approach. 
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Förord 

 

 

 

 

Denna uppsats har skrivits på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet i Kalmar under 

vårterminen 2010. Uppsatsen har genomförts under kursen Företagsekonomi III - inriktning 

International Business.  
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1. Inledning 

I följande kapitel presenteras uppsatsens bakgrund tillsammans med en problemdiskussion 

som leder till en problemformulering där uppsatsens huvudfråga samt delfrågor presenteras. 

I kapitlet ingår en redogörelse för uppsatsens syfte samt en definition av centrala begrep. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens disposition illustrerat med hjälp av en modell.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Svensk handel genom tiden 

Historiskt sett har Sverige länge handlat med andra länder. Eftersom landet är relativt litet har 

ett exportberoende utvecklats. Detta då inte allt som produceras kan säljas på 

hemmamarknaden. Idag representerar exporten 50 % av Sveriges bruttonationalprodukt 

(BNP). (www.ekonomifakta.se:1 ) 

 

I takt med att ekonomin expanderade efter andra världskriget ökade den Svenska exporten 

vilken nådde en högsta nivå under tidigt 1970-tal. Sverige intog en framstående position 

mycket tack vare det försprång Svensk industri erhållit på grund av att landet höll sig utanför 

kriget. Under denna period stod Sverige för 2,1 % av världens samlade export. För att förstå 

storleken av denna bedrift är det viktigt att förstå att den Svenska befolkningen endast 

utgjorde 0,22 % av världens befolkning och att Sveriges BNP motsvarade endast 1,07 % av 

världens totala produktion. Under samma årtionde drabbades den svenska exporten hårt på 

grund av att den svenska energikrävande industrin drabbades av stigande oljepriser. De 

devalveringar som genomfördes 1981-1982 inom den svenska ekonomin gjorde att exporten 

gynnades vilket återskapade dess konkurrenskraft. Idag står den svenska exporten för 1,3 % 

av världens samlade export. (www.sweden.gov.se)  

1.1.3 Svensk handel idag 

Den svenska varuexporten domineras av exporten av verkstadsvaror vilken står för 44,3 % av 

den totala exporten. Den näst största produktkategori gällande varuexport är kemivaror vilken 

representerar 14,1 %. Andra viktiga exportvaror är mineralvaror samt skogsvaror. 

(www.ekonomifakta.se:2)  
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Den totala Svenska exporten har under 2009 sjunkit med 16 %, bland annat på grund av det 

ansträngda ekonomiska klimatet  

Nedgången kan spåras till vikande export av främst råmaterial, halvfabrikat och då främst 

järn- och stålprodukter samt verkstadsprodukter. (www.swedishtrade.se). Minskningen har 

skett inom historiskt tunga och viktiga exportområden för Sverige. Ett exempel på detta är 

Sveriges största exportör, Eriksson AB. Erikssons mobiltelefonsamarbete med Japanska Sony 

tappade viktiga marknadsandelar under 2009 då försäljningen sjönk med 41 % (www.dn.se). 

Något som även illustrerar nedgången är att de tre produktkategorierna Skogsvaror, 

Verkstadsvaror och Järn och stål, vilka representerade cirka 62 % av den totala svenska 

exporten, samtliga uppvisade en negativ exporttillväxt under perioden 2007-2009 

(www.kommers.se).  I en jämförelse mellan andra kvartalet under 2008-2009 visar järn och 

stål samt personbilar den största nedgången med en tillbakagång på 53 respektive 49 procent, 

(ibid). 

 

För att ytterligare påvisa omfattningen av situationen presenteras ett diagram nedan, där den 

svenska varuexporten och importen presenteras i form av den årliga procentuella förändringen 

i perioden 1975-2009 ( www.ekonomifakta.se:3). Nedgången har gjort många experter 

fundersamma på den traditionella svenska exportens framtid och därför letat efter Sveriges 

nya exportsuccé (www.varim.org ).  

 

  

Figur 1, Svensk varuimport & varuexport 1975-2009 (www.ekonomifakta.se:3) 
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1.2 Problemområde  
Den svenska miljötekniken kan härledas tillbaka till 1967 då Statens Naturvårdsverk bildades 

och grundandet av en miljölagstiftning 1969. Jämfört med andra länder var Sverige tidigt ute 

med att arbeta med miljöfrågor, där arbetet med miljölagstiftningen kan ses som startskottet. 

Dessa regleringar ledde till att företag och kommuner tvingades anpassa till en striktare policy 

gällande miljöarbetet, kommuner blev exempelvis tvingade att bygga ut och förbättra de 

kommunala reningsverken
1
, och kunskapen kring miljö resulterade i att en industri med fokus 

på miljöteknik kunde byggas upp. Genom att Sverige var ledande inom miljöarbetet 

anordnades den första FN-konferens som behandlade miljö och utveckling i Stockholm 1972. 

Det goda ryktet Sverige fått internationellt gällande miljöfrågor och miljöteknik kan förklaras 

med att Sverige varit delaktiga av anordnandet av ytterligare miljökonferenser i Rio de 

Janeiro och Johannesburg. De internationella insatser Sida genomfört i världen bidrar även till 

det goda rykte gällande miljöarbetet i Sverige. Det goda ryktet har gjort att intresset 

internationellt för svenska miljötekniklösningar är stort. Genom åren har Sverige byggt upp en 

infrastruktur för att hantera avfallsströmmar från både industri och samhälle. Denna 

utbyggnad startade, i förhållande till övriga länder, tidigt och både är och har varit beroende 

av en samverkan mellan statlig- och privatsektor. (www.swentec.se:1) 

 

 

 

 

Det finns många definitioner på branschen miljöteknik och dessa skiljer sig åt, både nationellt 

och internationellt. Den definition som vi valt att använda, som även är den vi sett som mest 

använd, är Swentecs: 

”Miljöteknik innefattar tekniker och processer inom hållbar utveckling där syftet är att 

kontinuerligt förbättra och utveckla teknik som har en positiv inverkan på miljön. För att en 

speciell teknik ska få ingå i kategorin miljöteknik måste den ha en mindre negativ inverkan på 

miljön än annan jämförbar teknik inom samma område.” (www.swentec.se:2).  

Miljöteknikens mål med att uppnå och bibehålla en hållbar utveckling, innebär att de områden 

som stärker dagens generation kontinuerligt ska förbättras utan att vara en skada för 

                                                           
1
 Intervju med Swentec, Bodil Anjar ledamot, 2010-05-17. 

 Idag finns det 6 542 företag inom miljöteknik i Sverige  

 80 % av företagen består av mindre än 10 anställda  

 Totalt sysselsätter branschen 41 807 personer  

(www.swentec.se:5 ) (www.swentec.se:1)  
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nästkommande generations behov, hälsa eller välmående (www.eur-lex.europa.eu). Den 

utvecklingen svensk miljöteknik försöker uppnå är att begränsa föroreningar, öka 

utvecklingen av resurskrävande varor men även att försöka hitta nya metoder för en mer 

effektiv resursförvaltning sett ur ett livscykelperspektiv (www.europa.eu). Branschen 

miljöteknik innefattar även de olika tekniker som genererar medvetna och miljöanpassade 

produkter och tjänster (www.swentec.se:2). Den miljömedvetna tekniken i Sverige kan även 

identifieras inom branscherna inom jordbruk, skogsbruk och fiske (ibid).  

Enligt Swentec- Sveriges miljöteknikråd kan begreppet miljöteknik kategoriseras in i åtta 

huvudområden;  

 Avfallshantering och återvinning. 

 Bioenergi  

 Hållbart byggande och boende 

 Marksanering 

 Vattenrening 

 Luftrening 

 Vind, sol och vattenkraft 

 Transporter och förnybara bränslen 

(www.swentec.se:3) 

Nedgången av den traditionella exporten i kombination med en växande miljömedvetenhet i 

samhället har gjort att miljöteknik har blivit ett hett ämne (www.svt.se). 

 

 

1.3 Problemdiskussion 
I takt med den teknologiska och vetenskapliga utvecklingen har människan börjat inse vikten 

av att skapa ett hållbart samhälle. Utöver de biologiska fördelar miljömedvetenheten skapar, 

finns det en stor potential för ekonomiska vinningar för företag. Insikten har gjort miljöteknik 

till ett hett ämne bland så väl samhällsdebattörer som investerare. Ämnesvalet är mycket 

aktuellt och väldigt intressant då miljöteknik är en relativt ung bransch med hög förutspådd 

potential (www.varim.org). I dagsläget befinner sig den svenska miljöteknikbranschen i en 

liknande situation som den traditionella industrin i Sverige gjorde efter andra världskriget, då 

Under 2009 ökade andelen miljöteknik av den totala exporten från 2,8 % under 2008 till 

3,2 % (www.swentec.se:4).  
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den svenska industrin hade ett försprång jämfört med utländska motsvarigheter. Idag baseras 

inte försprånget på en välbehållen industri och infrastruktur, utan snarare på det resultat en 

miljömedveten politik fört med sig under en längre period. I takt med den ökande BNP-

tillväxten från tidigt 90-tal, har utsläppen av växthusgaser minskats parallellt. Detta visar att 

miljö och tillväxt kan gå hand i hand, vilket i dagens samhälle med en ständigt ökande 

miljömedvetenhet ses som attraktivt. Nedan visar ett diagram hur Sveriges BNP ökade med 

44 % under perioden 1990 till 2007, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskade med 

9 % (www.swentec.se:1). 

 

Figur 2, Utsläpp av svenska växthusgaser i relation till BNP 1990-2007 (www.swentec.se:1) 

Då, liksom nu, har regeringen en otroligt viktig roll i sitt arbete med att stimulera, stödja och 

skapa goda förutsättningar för branschens utveckling. Efter andra världskriget så var det 

satsningar inom den växande arbetsstyrkan, utbildning samt infrastruktur som behövdes för 

att utveckla en framgångsrik svensk industri.  

För att ett företag ska bli internationellt framgångsrikt spelar regeringen på hemmamarknaden 

en viktig roll.  Den Amerikanske Harvardprofessorn Michael E Porter har i sitt arbete med 

boken The Competitive Advantage of Nations (1990) analyserat vad som gör vissa länders 

företag mer framgångsrika än företag från andra länder, i samma bransch. Porter menar att de 

förhållanden som råder på hemmamarknaden formar företagens internationella framgång. För 
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att kunna se internationella potentialen för den svenska miljötekniken måste man därför 

analysera förutsättningarna på hemmamarknaden. Därför ligger fokus i denna uppsats på 

regeringens arbete på företagens hemmamarknad.    

Med denna modell kommer vi analysera och jämföra regeringens arbete med att främja, stödja 

och stimulera svensk miljötekniks internationella framgångar.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att besvara den centrala forskningsfrågan i uppsatsen krävs två delfrågor: 

 Hur arbetar de offentliga organisationerna och myndigheterna med att stimulera och 

stödja de svenska miljöteknikföretagen? 

 Vilken perception har företagen av regeringens stimulansarbete? 

Svaret på ovanstående forskningsfrågor kommer att analyseras och där efter att ge oss svar på 

frågan: 

   

1.5 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att utifrån en kartläggning analysera regeringens arbete med att 

stimulera miljöteknikbranschen. För att kunna redogöra för de förbättringar som kan göras 

presenteras två perspektiv på regeringens arbete, de aktiva inom branschen och teorins i form 

av Porters nationella diamant.  

1.6 Målgrupp 
Vi har valt att främst rikta vår uppsats mot de organisationer och myndigheter som arbetar 

med att främja, stödja och stimulera svensk miljöteknik. Vi ger målgruppen en intressant bild 

av situationen då vi både intervjuat intressenter och aktörer inom branschen och sedan 

analyserat resultatet med adekvat teori. Uppsatsen vänder sig även till företag och studenter 

med intresse av den svenska miljöteknikbranschen.  

  

Inom vilka områden kan förbättringar ske i regeringens arbete 

med att stimulera och stödja den svenska miljöteknikbranschen? 
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1.7 Nyckelord 
Kluster:  

Ett kluster ses som ett regionalt system för innovation då företagen inom klustret ofta 

delar vanor, attityd, förväntningar, normer och värderingar vilket underlättar 

överföringen av kunskap och ”know-how” mellan företagen. Kluster kan även ses som 

ett industriellt distrikt där de resurser som finns inom regionen är utspridda över 

flertalet företag. Aktiviteter delas mellan företagen vilket bygger upp ett ömsesidigt 

band mellan bolagen som även fostrar företagen och genererar en högre intern och 

extern konkurrenskraft. (OECD; Competitative  Regional Clusters, 2007) 

Miljöteknik:  

Innefattar alla de tekniker och processer inom hållbar utveckling där syftet är att 

kontinuerligt utveckla och förbättra den teknik som har en positiv inverkan på miljön. 

För att ingå kategorin miljöteknik måste tekniken ha en mindre negativ inverkan på 

miljön än annan jämförbar teknik inom samma område. (www.swentec.se:2) 

Referensanläggning/Demonstrationsanläggning: 

Referensanläggning och demonstrationsanläggning är synonymt och betyder en 

anläggning eller fastighet som företag kan använda för att marknadsföra och visa upp 

sina tidigare projekt.  

Stimulans, stöd och främjande:  

Med begreppen stimulans, stöd och främjande syftar vi till de aktiviteter som bärs ut 

av de statliga organen med syfte att öka och främja exporten hos de svenska 

miljöteknikföretagen, både på lång och kort sikt. Stimulansen innefattar olika 

aktiviteter bland annat inom områdena finansiellt stöd, nätverkande, information samt 

kunskap. 
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1.8 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa uppsatsen och fokusera på de myndigheter och organisationer som är 

de huvudsakliga statliga organisationerna inom främjandet av svensk miljöteknik. 

Angränsningen av miljöteknikföretag har skett efter geografisk närhet och företag inom 

Kalmarregionen har varit i fokus. Vi har medvetet valt att inte göra någon ytterligare 

avgränsning gällande urvalet av företag då vi syftar att ge en generell bild av branschens 

stimulansbehov.   
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1.9 Disposition 
 Kapitel 1: Inledning 

I det inledande kapitlet presenterar vi bakgrunden till 

ämnesområdet, de teorier som ligger till grund för 

analysen samt problemområdet i sin helhet. Här 

presenteras även uppsatsens problemformulering och 

syfte. 

 Kapitel 2: Metod 

Kapitlet presenterar den företagsekonomiska 

forskningsmetod vi använt i uppsatsarbetet. Här 

presenteras även en motivation till valet av metod och 

teori den kritik vi kunnat finna till densamma.  

 Kapitel 3: Teoretisk referensram 

I kapitlet sker en genomgång av den teori vi använt 

oss av i utformningen av uppsatsen, som sedan ligger 

till grund för analysen. 

 Kapitel 4: Regeringens arbete (Teori & Empiri) 

Detta kapitel bygger på en kombination av teori och 

empiri där vi kartlägger regeringens arbete med hjälp 

av sekundärdata och förstärker denna med hjälp av 

empiri. 

 Kapitel 5: Företagsintervjuer 

Här presenteras de företagsintervjuer som utförts 

under arbetet med uppsatsen. Verksamhetsområde, 

behov av stöd och stimulans samt eventuell utnyttjad 

hjälp presenteras under respektive företag.  

 Kapitel 6: Analys 

I detta kapitel kopplas de teorier vi presenterat i den 

teoretiska referensramen samman med de empiriska 

reslutat som framtagits. Syftet är att se hur väl teorin 

överensstämmer med verkligheten.  

 Kapitel 7: Slutsats 

I det avslutande kapitlet redogörs och disskuteras de 

slutsatser vi kommit fram till i uppsatsen. Här 

presenteras även våra rekomendationer och förslag till 

vidare studier. Då slutsatsen besvarar uppsatsens 

forskningsfråga så kommer en återkoppling ske till 

det första kapitlet

Empiri 

Slutsats 

Inledning 

Metod 

Teoretisk referensram 

Regeringens arbete 

Analys 

Figur 3, Dispositionsmodell 

Företagsintervjuer 
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2. Metod 

I det här avsnittet kommer vi behandla metoden och redogöra för den vetenskapliga ansats vi 

använt i arbetet med uppsatsen. Vi kommer även beskriva de olika metoder vi har använt i 

framtagandet av primär- och sekundärdata vilken baseras på en empirisk och teoretisk 

insamlingsprocess. I kapitlet presenteras även valet av källor som följs av källkritik. 

Avslutningsvis motiverar vi uppsatsens validitet och reliabilitet.     

2.1 Förförståelse 
Samtliga författare i gruppen har studerat på programmet för Internationella Affärer och har 

därför vid flertalet tillfällen kommit i kontakt med begreppet internationalisering. Under 

kurserna och i litteraturen har fokus legat på internationella marknader samt de förberedelser 

ett företag står inför vid en internationalisering, där av är samtliga gruppmedlemmar 

införstådda i vikten av en väl fungerande hemmamarknad. Vår förförståelse kan jämföras med 

en verktygslåda med kunskap som påverkar vår uppsatsskrivning positivt då vi slipper att 

lägga ner resurser på att samla in kunskap gällande internationaliseringsprocessen. Den 

förförståelse som vi som författare har inom ämnet grundar sig i de övervägande antal arbeten 

och examinationer som har gjorts inom området International Business Studies. 

Förkunskaperna inom ämnet miljöteknik var hos samtliga författare begränsad, men då vi 

finner ämnet intressant samt viktigt att belysa så föll ämnesvalet naturligt för oss. 

2.2 Forskningsmetod 
Den huvudsakliga utmaningen inom det vetenskapliga arbetet anses vara forskarens arbete 

med att relatera empiri och teorin till varandra, det här är en viktig del av forskning då det är 

under denna fas man ser hur väl en teori överensstämmer med verkligheten. Inom forskning 

finns det tre angreppssätt för att finna ett samband; deduktion, induktion eller abduktion. De 

tre olika sätten att finna en anknytning mellan verkligheten och teorin ter sig på olika sätt. I 

den deduktiva ansatsen relateras verkligheten utifrån en teori där forskaren drar slutsatser om 

enskilda fall. Den induktiva ansatsen relaterar istället till sambandet mellan verkligheten och 

teorin utifrån ett visst mönster i realiteten som sedan formuleras till en teori. Slutligen är 

abduktion en process där enskilda fall från verkligheten formuleras till en preliminär teori som 

sedan testas på nya fall i verkligheten. Resultatet vidareutvecklas sedan till ytterligare en teori 
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som sedan appliceras i uppsatsen. (Patel och Davidsson, 2003). Den forskningsmetod som 

lämpar sig bäst för syftet i vår uppsats är den deduktiva ansatsen då vi utgår från teorin om 

Porters nationella diamant som vi sedan testar på den insamlade empirin med syfte att 

analysera verkligheten. 

2.2.3 Kvalitativ och kvantitativ 
Den företagsekonomiska forskningsprocessen delas in i två olika angreppssätt; den kvalitativa 

och den kvantitativa metoden. Den kvalitativa forskningsansatsen tolkar den sociala 

verkligheten subjektivt och som ideligen föränderlig, vilket grundas i individernas skapande 

och konstruerande förmåga. Andra karaktärsdrag som symboliserar den kvalitativa 

forskningsmetoden är att den tar avstånd från naturvetenskapliga normer och istället lägger 

tyngden på hur individerna urskiljer och tolkar sin sociala verklighet. Huvudpunkterna inom 

den kvantitativa forskningsmetoden är mätning, kausalitet, generalisering och replikation . 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Figur 4, Illustration av den kvalitativa forskningsprocessen (Bryman & Bell, 2005) 

  

Datainsamlingen inom den kvalitativa forskningsmetoden sker utifrån hur personer uttrycker 

sig, främst genom intervjuer men även från textdokument vilket gör att forskaren på egen 

hand kan analysera och värdesätta källans tillförlitlighet och relevans till ämnet. (Patton, 

2002) Som modellen illustrerar innefattas den kvalitativa forskningsmetoden av en 

1. Problem-
formulering

2. Relevanta 
organisationer

3.Intervjuer

4.Tolkning av 
data

5.Teoretiskt 
arbete

6.Resultat och 
slutsats
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ordningsföljd med enskilda stadier som sedan genererar en flexibel forskningsmetod där alla 

stadier är beroende av varandra (Bryman & Bell, 2005) Valet av metod stärktes även då vi 

fann det intressant att ta en redan existerande teori för att se hur den identifierar sig i 

verkligheten. 

2.2.1 Motivering till metodval 
Vi valde att använda den kvalitativa forskningsmetoden då vi fann att de huvudsakliga stegen 

i den kvalitativa undersökningsprocessen passade bäst in på de kriterier som vi efterfrågade i 

avsikt att uppnå syftet med vår uppsats samt vid besvarandet av vår frågeställning. Valet av 

metod stärktes även då vi fann det intressant att ta en redan existerande teori för att se hur den 

identifierar sig i verkligheten. Genom att välja den processinriktade kvalitativa ansatsen 

kunde vi gå in mer på djupet, vilket i sin tur bidrog till att forskningen anpassades efter hur 

forskningsprocessen framskred. 

Den huvudsakliga bakgrunden till vårt val av att inte använda den kvantitativa ansatsen 

baseras på forskningsprocessens uppbyggnad, forskningsprocessen inom denna metod har en 

deduktiv inriktning med fokus på insamling av numerisk data. Till skillnad mot den 

kvalitativa ansatsen har denna metod en objektiv syn på verkligheten och ett positivt synsätt 

på det naturvetenskapliga. Detta innebär att metoden ser på realiteten med en ensidig 

synvinkel  där man endast finner en lösning till ett problem Den kvantitativa metoden utgår 

från en teori som genom en kvantitativ undersökning implementeras i verkligheten och 

metoden används snarare som en måttstock för att mäta skillnader och variationer inom 

samhället. Till skillnad från den kvalitativa forskningsmetoden så utgår denna metod utifrån 

en teori som sedan övergår till en hypotes. Syftet med metoden är sedan att undersöka om 

hypotesen kan bli användbar i empirin .(Bryman & Bell, 2005) 

2.2.2 Metodkritik 
Trots att den kvalitativa ansatsen är accepterad inom akademin har det vuxit fram en viss 

kritik mot metoden: 

 Tolkningen av kvalitativ forskning tenderar att få en nära koppling till författarnas 

egna identiteter, bakgrund och övertygelser, vilket skiljer sig från den kvantitativa 

forskningsmetoden då den baseras på insamlad data. Den kvalitativa forskningen 

tenderar även att bli mer varsam och provisorisk då forskningsfynden är en produkt av 

författarens egna upptäckter (Denscombe, 2009). 
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 Kritik som kan riktas mot den kvalitativa forskningen är att den ofta möts med 

misstänksamhet då den ofta bygger på relativt små urval, vilket gör att den inte ses 

som representativ för befolkningen ur ett statistiskt synsätt. (Trost, 2005) 

 Det finns en betydande risk att innerbörden av insamlad data förändras eller faller bort 

under avkodningsprocessen, exempelvis vid sammanställning av intervjuer 

(Denscombe, 2009). 

 Beroende på tidsramen samt hur mycket data forskaren hinner samla in under en 

period, varierar tiden för analysprocessen. Då kvalitativ data ej går att analysera 

genom standardiserade datasystem tenderar analysprocessen i den kvalitativa 

forskningsprocessen att ta längre tid då data som samlats in är ostrukturerad 

(Denscombe, 2009). 

 

Kritiken som vi nämner angående vårt val av forskningsmetod skulle kunna ha en betydelse 

för vår uppsats. Då vi har knapphändiga förkunskaper om svensk miljöteknik finns det en 

möjlighet att vi litar för mycket på insamlad fakta och sedan tolkar den efter våra egna 

preferenser. Genom att välja den kvalitativa forskningsansatsen finns det även en chans att vår 

uppsats möts med en viss distans då den är uppbyggd av ett relativt litet urval i jämförelse 

med en studie skriven med den kvantitativa ansatsen. Det efterarbete som krävs av oss som 

författare efter att samlat in teori och för att slutligen analysera den strukturerade data är 

mycket komplex. Dessutom finns det en övervägande risk att något viktigt område utelämnas 

då vi valt att använda oss av ostrukturerade frågor under intervjuerna. 

Vi har tagit ställning till den generella kritik som finns gentemot den kvalitativa 

forskningsmetoden men enligt vår mening överväger de negativa egenskaperna inte de 

positiva karaktärsdragen som metoden genererar för vår uppsatsskrivning. 

2.3 Datainsamling                                                                                          

2.3.1 Primärdata 

Primärdata kommer direkt från källan och har därför inte traderats, det vill säga gått genom 

flera led, vilket gör dem mer tillförlitliga än sekundära källor. De kan exempelvis komma från 

en intervju eller från händelser direkt ur verkligheten. (Kylén, 2004). Det är närheten till 

informationsgivaren i sammanhanget som avgör huruvida en informationskälla kan tillämpas 

som primär eller inte. Avgörande aspekter såsom ögonvittnesskildringar och 
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förstahandsrapporteringar ligger till grund för om en informationsgivare är primär eller inte 

(Patel och Davidson, 2003). 

Primära källor kommer övervägande ligga till grund för empirikapitlet i form av personliga 

intervjuer med intervjuobjekt, som har relevant kunskap som kan hjälpa oss att besvara vår 

frågeställning och som har en lång och kvalificerad kunskap om svensk miljöteknik. Vi har 

valt att främst använda oss av primära källor i empirikapitlet då det är av stor betydelse för vår 

uppsats att fakta som källan genererar är aktuell, relevant och trovärdig. Det är även värt att 

poängtera att den information som en primär källa inbringar inte har vinklats av någon 

mellanhand då den kommer direkt från huvudkällan. 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är redan färdigställd och tillgänglig information, av hög kvalité och relevans, 

som har samlats in och fastställts av andra forskare, institutioner och organisationer. Fördelar 

med sekundärdata är att den är tids- och kostnadsbesparande samtidigt som den erbjuder data 

av hög kvalitet. Genom att använda sig av sekundärdata får man tillgång till kvalitativ data 

snabbare och mer effektivt än om man genomfört undersökningen på egen hand. Ytterligare 

en fördel med sekundärdata är att man får tillgång till en sammanställning av flertalet 

författares tankar och slutsatser. (Bryman & Bell, 2005) 

 

I uppsatsen presenteras sekundärdata presenteras sekundärdata i den teoretiska referensramen 

samt i det efterföljande kapitlet. Detta är information som vi på grund av den pressade 

tidsramen i uppsatsen ej kunnat samla in som primärdata. Dessutom har sekundärdata varit 

värdefull för vår uppsatsskrivning då den har legat till grund för vår vidare förståelse för 

ämnet samtidigt som den har guidat oss i utformandet genom empiri-, analys- samt 

slutsatskapitlet.  

2.4 Urval 
De representanter från olika organisationer vi valt att intervjua för vår uppsats har alla gett  

oss viktiga infallsvinklar då de alla arbetar med att gynna tillväxten och att stimulera 

företagen, både på den svenska och internationella marknaden.  För att få ett bredare 

perspektiv och en annan infallsvinkel har vi även valt att intervjua fem miljöteknikföretag. 

Storleken på dessa varierar mellan små, mellan och stora företag och inkluderar både 

distribuerande och producerande. Företagens verksamhetsområden skiljer sig åt för att 

reducera risken av att enbart få områdesspecifika svar. Det har gett oss två synvinklar, ur ett 
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företags perspektiv samt ur en myndighets perspektiv, vilket leder till ökad reliabilitet då vi 

kan väga in dessa två olika perspektiv i vår studie.  Genom att väga in de två olika 

perspektiven får vi en objektiv syn på problemet då båda parter presenterar sin syn. 

Då vi under forskningsprocessen samlade vi in data samtidigt som vi analyserade den 

parallellt gav det oss uppslag till nya idéer som sedan vägledde den fortsatta datainsamlingen.  

Ett exempel på detta förfarande var då vi initialt läste Porters teori och fick insikt i 

innerbörden av kluster vilket föranledde intervjun med Sustainable Sweden South East. 

Analysen av intervjuns utfall formade sedan till viss del valet av intervjuföretag samt frågorna 

till dessa. Den teori vi har använt oss av passar väl in i vår frågeställning då den hjälper oss att 

förstå hur ett lands näringsliv uppnår internationella konkurrensfördelar genom det statliga 

arbetet på hemmamarknaden. 

Den empiriska forskning som ledde till urvalet av respondenterna kan beskrivas som 

subjektivt urval. Vi hade kännedom om vad det var vi ville undersöka och vi ansåg det som 

troligt att de personer inom de organisationer vi kontaktade kunde bistå med värdefull data. 

Vissa delar i urvalet kan även betecknas som snöbollsurval. Detta då vi blivit hänvisade till 

vissa personer inom organisationerna då personen vi kontaktade ansåg att andra personer var 

relevanta för vår studie. Detta gör att vi blir framhjälpta av vår kontaktperson och intervjun 

blir inte lika opersonlig som den annars kan bli. (Denscombe, 2009 

2.5 Val av källor & källkritik 
I metodkapitlet har vi huvudsakligen valt att använda Bryman och Bells bok 

Företagsekonomiska Forskningsmetoder (2005) som metodkälla. För att ytterligare stärka 

valet av metod så har vi vidare använt oss av Patel & Davidsons Forskningsmetodikens 

grunder (2003), Kylén Att få svar (1994), Patton Qualitative research & evaluation methods 

(2002), Denscombe Forskningshandboken –För småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna (2009), Trost Kvalitativa intervjuer (2005), Lantz Intervjumetodik 

(2007) samt Häger Intervjuteknik (2007). Ovanstående metodlitteratur är vald då författarna är 

välkända inom ämnet vilket inbringar en stor tillförlitlighet. 

I den teoretiska referensramen har vi valt att utgå från Professor Michael E Porters nationella 

diamantmodell. Modellen bygger på teorin från hans arbete kring länders konkurrenskraft, 

som presenteras i boken The Competitive Advantage of Nations från 1990. I boken beskriver 

Porter hur nationella förhållanden påverkar förutsättningarna för företags internationella 
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konkurrenskraft. Då teorin bygger på en omfattande empirisk undersökning kring länders 

internationella konkurrensfördelar och hur dessa skapas, möjliggörs jämförande mellan 

teorins resultat och våra empiriska resultat.   

Det faktum att uppsatsen knyts enbart till en teori, kan uppfattas som en svaghet. Men då 

teorin täcker samtliga områden uppsatsen behandlar och bygger på empiriska undersökningar 

ser vi ändå detta som det mest optimala valet. Då teorin bygger på de faktorer som gör ett 

lands industri framgångsrikt är det den mest relevanta teorin i sammanhanget. Något som 

även stärker vårt val av teori är användandet av denna bland ledande policyskapande 

organisationer, såsom Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  

I det femte kapitlet används rapporten Svenska strategier och initiativ för främjande av 

miljöteknik från 2008. Rapporten är framtagen av Swentec och är en sammanställning av de 

stöd och stimulansåtgärder regeringen genomfört med fokus på perioden 2007 och framåt. Då 

en sådan kartläggning vore omöjlig att genomföra på egenhand på grund av tidsramen för 

uppsatsen, gav den oss en övergripande bild av situationen, medans intervjuerna gav oss en 

förståelse för den.  

Enligt Bryman & Bell (2005)  bör man som forskare utgå från intervjuobjektens perceptioner 

och åsikter. Genom respondenternas svar, arbetar den kvalitativa forskaren med att sätta sig in 

i intervjuobjektets verklighet och sociala uppfattning. 

I vår undersökningsprocess har vi valt att intervjua statliga organisationer och myndigheter 

samt miljöteknikföretag i Kalmarregionen. Då vi initialt intervjuade Ann-Christin Bayard på 

affärsnätverket Sustainable Sweden Southeast AB, fick vi en överblick av både 

miljöteknikbranschen i sin helhet samt företag verksamma inom regionen. Med hjälp av 

rapporten Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik framtagen och 

sammanställd av Swentec, fick vi tidigt en god överblick för vad som gjorts för att stimulera 

miljöteknikbranschen. Utifrån rapporten valde vi sedan ut centrala organisationer på tre 

nivåer, från Näringsdepartementets strategiskt viktiga nivå till Swentecs mer operativa nivå. 

Intervjuerna gav oss en djupare och mer förklarande bild kring det arbete som utförs, då vi 

kunde få en dialog kring rapporten och dess innehåll.  I arbetet med att kontakta de statliga 

organisationerna och myndigheterna spelade gruppens privata kontakter en viktig roll då de 

hjälpte oss att komma i kontakt med rätt person. De intervjuobjekt vi valt att intervjua är alla 

kopplade till branschen miljöteknik, antingen som verksamma inom branschen eller som 

bestämmande och stödjande organ. Samtliga personer vi har intervjuat på företagen besitter 
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höga positioner vilket gav oss intervjuobjekt med både en överblickande och djupgående 

kunskap.  

Vi har genomfört nio intervjuer med representanter från miljöteknikbranschen i Sverige. Fem 

av dessa var miljöteknikföretag lokaliserade i den södra delen av Sverige, tre statliga 

organisationer samt ett företagskluster.   

 Näringsdepartementet, Departementsråd Bengt Toresson, 2010-05-06. 

 Tillväxtverket, Senior Advisor Göran Uebel, 2010-05-07. 

 Swentec, Ledamot Bodil Anjar, 2010-05-17. 

 Sustainable Sweden Southeast AB, Managing Director Ann-Christin Bayard,     

2010-04-16 

 Ariterm Sweden AB, Verkställande Direktör Staffan Lundegårdh, 2010-05-10. 

 Kalmec Export AB, General Manager Åke Anderzén, 2010-05-11. 

 Purac, Marknadschef Purac Peter Thulin, 2010-05-18. 

 Mercatus Enginering AB, Verkställande Direktör Anders Adolfsen, 2010-05-11. 

 Ventim Ventil och Instrument AB, Verkställande Direktör Thony Lundell,         

2010-05-11.  

 

Att vi enbart använt oss av en teori kan ses som en svaghet då vi inte kan ställa teorier emot 

varandra och på så sätt skapa en styrka i uppsatsen. Vi anser dock att uppsatsen ändå uppnår 

dignitet då vi utgår från en etablerad och verifierad teori. Att teorin dessutom bygger på 

insamlad data kring regeringars arbete med stimulans av branscher gör att teorin täcker in alla 

områden vi kunnat analysera och undersöka.   

2.5.1 Insamling av data 
För att bilda oss en uppfattning om vad miljöteknik innefattar utgick vi från att söka 

information på internet då vi hade svårigheter att finna relevant information om ämnet i 

litteraturform. Vi valde även att ha internet som sökbas då den fakta som finns på internet är 

mindre föråldrad samt att den uppdateras kontinuerligt. Vi valde att främst använda oss av 

statliga källor och information presenterad av etablerade företag inom branschen då vi inte 

ville få missledande kunskap och information om ämnet. I och med att vi använt oss av 

tillförlitliga källor i vår sökning bibehålls validiteten och reliabiliteten i uppsatsen. Vi använde 

google.com som en plattform för vår vidare sökning av information. Sökord vi använde oss av 
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var Miljöteknik, Stimulans av miljöteknik, Export av miljöteknik, statligt stöd av export, 

miljöteknik för export och regering stimulans export. 

Tack vare vår förförståelse underlättades sökningsprocessen då vi på förhand kände till 

lämpliga sökord. Våra sökningar på Linnéuniversitetets bibliotekskatalog, på Michael Porter, 

gav oss boken The Competetive Advantage of Nations vilken senare kom att utgöra grunden i 

vår teoretiska referensram. För att ytterligare förstärka våra förkunskaper kring Porters 

diamant valde vi att läsa Global Marketing skriven av Hollensen (2007) samt Strategizing – 

en kontextuell organisationsteori författad av Nygaard (2001). Valet av Hollensen baserar sig 

på tidigare kurslitteratur i kursen International business and global marketing och Nygaard 

fann vi genom sökningar på organisationsteori i bibliotekskatalogen.   

2.6 Intervjuer 

2.6.1 Intervjumetod 
Enligt Bryman och Bell (2005) finns det två olika tillvägagångssätt då man ska genomföra en 

intervju, den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

de olika intervjumetoderna är hur intervjupersonen tillmötesgår intervjuobjektet med sina 

frågor. Inom den kvantitativa intervjumetoden använder intervjuaren sig huvudsakligen av väl 

strukturerade frågor som i sin tur generar korta svar vilket ses som en fördel. Den kvalitativa 

intervjumetoden har ett bredare fokus under intervjun och tillåter intervjuaren att ställa frågor 

med ett större omfång. Tillvägagångssättet under intervjun är betydligt mindre strukturerat, 

jämfört med en kvantitativ intervju, vilket gör att respondenten har en möjlighet att redogöra 

för sina ståndpunkter inom ämnet. 

Vi har valt att använda oss av det kvalitativa tillvägagångssättet under intervjuerna i 

uppsatsen. Vi har sedan kombinerat detta med den kvalitativa intervjumetoden då denna har 

ett mindre strukturerat tillvägagångssätt med ett större fokus på intervjupersonens egna 

uppfattningar och synpunkter. Den kvalitativa intervjumetoden gör det även möjligt att avvika 

från det frågeformulär som vi formulerat innan intervjun. Det gjorde att intervjuerna kunde 

röra sig i olika riktningar utan att det uppfattas som störande för respondenten. 

Vi valde att inte använda oss av det kvantitativa tillvägagångssättet när vi intervjuade våra 

intervjuobjekt då denna metod använder sig av strukturerade frågor där möjligheten att frångå 

intervjuguiden är mycket begränsad. Dessutom tenderar kvantitativa intervjuer att vara 

standardiserade vilket brukar generera korta och koncisa svar. Detta ansåg vi opassande då 
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vårt syfte med intervjuerna var att få så mycket förberedande information som möjligt. 

2.6.2 Frågornas karaktär 
Vi valde att basera intervjuerna på semi-strukturerade frågor, då denna vi upplevde denna 

metod mest passande för vårt syfte med intervjuerna. Fördelen med denna typ av frågor är att 

den ger en bred kunskapsbas gällande organisationernas verksamhet.  Enligt Bryman och Bell 

(2005) genomförs den semi-strukturerade intervjun med hjälp av en intervjuguide där 

frågorna ej behöver komma i samma följd som i guiden.  Även frågor som inte står nämnda i 

intervjuguiden går bra att ställa till respondenten så länge de håller sig inom ämnesramen och 

har anknytning till ämnet. Denna metod ses som en fördel för intervjuaren då den gör 

intervjuprocessen flexibel.  

2.6.3 Intervjudokumentation 
Under intervjuerna genomförde vi en digital ljudupptagning samtidigt som vi aktivt fört 

anteckningar. Anledningen till detta är att man, enligt Annika Lantz som skrivit boken 

Intervjumetodik (2007), reducerar data under intervjun om man enbart för anteckningar. En 

inspelning gör även att man kan gå igenom intervjun igen och inte enbart gå på hur man 

tolkade svaren vid intervjutillfället. Risken med att göra en ljudupptagning vid 

intervjutillfället är att intervjupersonen uppfattar diktafonen som hotfull och kan därför 

reservera sig vid vissa frågor (Lantz, 2007). Då vi var medvetna om de problem som kan 

uppstå vid inspelning försökte vi avdramatisera inspelandet genom att inte placera diktafonen 

framför intervjuobjektet. 

Vid utskrivningen av intervjuerna så har vi valt att använda oss av en metod som finns 

presenterad i Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer (2005). Den går ut på att man lyssnar 

igenom hela intervjun, men endast skriver ned det viktigaste alternativt gör en 

sammanfattning. Detta sparar oss som uppsatsskrivare tid samt underlättar för läsaren. Detta 

var en mödosam process men den gav oss en andra inblick och en djupare analys av 

intervjuerna. Denna närkontakt är väldigt värdefull då man gjort en kvalitativ intervju 

(Denscombe, 2009). Den inspelade intervjun ger oss även ett tillfälle att lyssna vad vi gjort 

bra och vad vi kan förbättra till nästa intervju (Trost, 2005).  

Under intervjuernas gång så har vi försökt att konsekvent använda oss av öppna frågor i den 

mån det går. De öppna frågorna är frågor som inte kan besvaras av ett enkelt ja eller nej. 

Utöver att ge oss mer innehållsrik information användandet av öppna frågor, så minskas även 
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risken för att intervjupersonen ska uppfatta frågan som olämplig och därför protestera mot 

frågeformuleringen. (Häger, 2007) 

2.6.1 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen utgör viktiga begrepp då dessa 

avgör kvalitén i forskningsundersökningen. Enligt Bryman och Bell (2005) behandlar 

reliabiliteten tillförlitligheten i svaren av undersökningen, samt om resultatet skulle förändras 

om frågorna ställdes ytterligare en gång men vid ett annat tillfälle. Reliabiliteten mäter även 

pålitligheten av mätinstrumenten i forskningsprocessen och i vår uppsatsskrivning mäts 

reliabiliteten av hur pass pålitliga intervjuobjekten är. Validiteten i företagsekonomisk 

forskning avgör trovärdigheten i datainsamlingen som ligger till grund för den teoretiska och 

empiriska ansatsen i uppsatsen. Inom denna ram bedöms bland annat trovärdigheten hos de 

respondenter som intervjuas i syfte att öka kunskapsbasen hos författarna. 

För att stärka uppsatsens reliabilitet och validitet valde vi att intervjua företag och 

organisationer som har en hög relevans och en närliggande koppling till vår frågeställning. 

Genom att få båda parters perspektiv, både från statliga organ och från företrädare för lokala 

miljöteknikföretag, blir den bild som målas upp mer rättvis och validiteten höjs. Ytterligare 

valde vi att spela in alla intervjuer digitalt för att sedan kunna återgå till vad respondenterna 

sade under intervjuerna. Detta gjorde även att vi i efterhand lättare kunnat analysera 

respondenternas svar. 

 

Då vi var medvetna om den kvalitativa forskningsmetodens ständiga kamp med att hålla en så 

hög reliabilitet som möjligt var vi noggranna i urvalet av företag. Vi valde att intervjua 

företag som både producerar och distribuerar miljötekniska produkter. Vi gjorde även ett 

urval baserat på företagens storlek för att täcka in små-, mellan- och stora företag. 

Avslutningsvis valde vi företag inom olika delar av branschen för att inte områdesspecifika 

svar skulle ges. (Trost, 2005)  
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3. Teoretisk referensram 

 I följande kapitel presenteras den referensram vi utgått ifrån under arbetets gång. Vi inleder 

med en övergripande förklaring av teorin för att sedan djupgående förklara de mest 

väsentliga delarna för uppsatsen.      

3.1 Porters Diamantmodell 
För att ur ett makroekonomiskt perspektiv förklara varför företag eller branscher är 

framgångsrika kan man använda sig av Michael Porters Diamantmodell. Modellen består av 

sex faktorer vilka kan hjälpa till att förklara vad som gör vissa företag framgångsrika på en 

internationell marknad medans andra misslyckas. Faktorerna i modellen bygger på 

omständigheterna i landet och kan i kombination med varandra skapa konkurrensfördelar för 

företag på ett internationellt plan. (Hollensen, 2007) De faktorer som ingår i modellen kan 

delas in i två olika dimensioner. I den första dimensionen ingår Faktor förhållanden, 

Relaterade branscher, Nationella efterfrågeförhållanden och Företagens Strategi, Struktur 

och Rivalitet. Det finns två faktorer som kan påverka dessa fyra och de är således den andra 

dimensionen: Chans och Regeringen. (Nygaard, 2002) 

 

Figur 5, Porters nationella diamant. (Porter, 1990) 
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3.1.2Faktorförhållanden 
Med Faktorförhållanden menas faktorer som är viktiga för att skapa konkurrensfördelar inom 

en viss bransch. Faktorerna kan delas in i mänskliga resurser, fysiska resurser, 

kunskapsresurser, kapitalresurser och infrastruktur. Med Mänskliga resurser menas resurser 

som rör arbetskraft, exempelvis priset på personal och andelen kvalificerad personal. Fysiska 

resurser syftar till tillgänglighet av råvaror, energikällor och mark som krävs för ett företags 

produktion.  Kunskapsresurser innebär vetenskaplig och tekniskkunskap som finns i ett land. 

Det kan även innebära den marknadsmässiga kunskap som finns tillgänglig, exempelvis på 

universitet, forskningsinstitutioner och andra lärosäten. Kapitalresurser syftar till den mängd 

av kapital som finns till förfogande för investeringar och vad priset på kapital är. Den sista 

delen i Faktorförhållanden är Infrastruktur. Med infrastruktur menas transport- och 

kommunikationssystem och standarden på denna. (Nygaard, 2002) De ovannämnda 

faktorerna skiljer sig länder emellan och kan exempelvis vara billigare eller ha en högre 

kvalité vid en jämförelse. 

3.1.3 Nationella efterfrågeförhållanden 
De Nationella efterfrågeförhållanden som finns på ett företags hemmamarknad spelar en 

avgörande roll då det kommer till hur framgångsrikt företaget kan bli i den internationella 

konkurrensen. Om exempelvis efterfrågan för ett företags produkter på hemmamarknaden är 

större än andra länders hemmamarknadsefterfrågan för samma produkter, så kan den 

nationella marknaden uppnå internationella konkurrensfördelar. Ett land kan även fungera 

som en trendsättare internationellt sett. Genom att efterfrågan byggs upp i ett företags 

hemland för sedan spridas vidare till andra marknader, får företaget ett försprång jämfört med 

sina internationella konkurrenter. (Nygaard, 2002) 

3.1.4 Relaterade branscher 
Med Relaterade branscher menas att en bransch inte är isolerad från påverkan av andra 

branscher utan att relationer och nätverk mellan olika branscher oftast är vanliga. Detta leder 

till både en direkt och indirekt påvekan och inverkar således på ett företags internationella 

konkurrenskraft. Genom att ett företag har internationellt konkurrenskraftiga 

underleverantörer skapas konkurrensfördelar som kan användas nationellt som internationellt. 

Det kan innebära att företag får tillgång till billigare och bättre råvaror än företag i relaterade 

branscher i andra länder. Produktutveckling kan även det påverkas i positiv bemärkelse om 

leverantörerna är internationellt konkurrenskraftiga. Relaterade branscher innefattar inte 

enbart leverantörsbranscher utan även branscher där företagen kan samordna aktiviteter med 
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varandra, exempelvis på grund av att produkterna överensstämmer med varandra och på så 

sätt nå konkurrensfördelar. (Nygaard, 2002) 

3.1.5 Företagens strategi, struktur och interna rivalitet  
Företagens strategi, struktur och interna rivalitet inom en bransch spelar naturligt en roll hur 

konkurrenskraftigt företaget blir. Strategierna kan skilja sig åt mellan olika länder, exempelvis 

satsar företag mer långsiktigt i vissa länder medans i andra länder har man kortsiktiga mål. 

Rivaliteten på en marknad kan spela en avgörande roll för hur framgångsrikt ett företag blir. 

Ju högre rivaliteten är på hemmamarknaden, desto mer innovativt blir företaget vilket i sin tur 

skapar konkurrensfördelar internationellt sett. Hög rivalitet kan även innebära att företag 

måste söka sig till nya marknader om de ska uppnå volymer som är tillfredsställande för 

företagen. (Nygaard, 2002) 

3.1.6 Chans 
Chans innebär händelser som har lite att göra med de nationella förhållandena och som ligger 

utanför ett företags och regerings kontroll men som ändå påverkar den internationella 

konkurrenskraften. Exempel på chans kan vara valutaförändringar, krig, tekniska genombrott 

och politiska beslut som ligger utanför regeringens kontroll. (Nygaard, 2002) 

3.1.7 Regeringen 
Regeringen i länder och den politik som bedrivs spelar en avgörande roll för hur 

konkurrenskraftiga företag kan bli från vissa länder. Då regeringens inblandning i de fyra 

elementen sker genom påverkan kan den förklaras som indirekt. Faktorförhållandena kan 

påverkas exempelvis genom utbildningspolitik, bidragsregler, arbetsmarknadspolitik och 

regleringen av den finansiella sektorn. Efterfrågan på hemmamarknaden kan påverkas genom 

skatter och avgifter, både till negativt som till positivt. Den skattepolitik som bedrivs för 

företag påverkar företagens strategi, vilken även påverkas av konkurrenslagstiftningar. 

Relaterade branscher påverkas av samma typer av statlig påverkan som branschen själv gör. 

(Nygaard, 2002)  

Nedan är en modell med syfte att illustrera sambandet mellan regeringen och modellens 

övriga primär-faktorer.  
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Figur 6, En illustration av sambandet mellan regeringen och faktorförhållandena (Porter, 1990) 

Regeringen påverkar de olika faktorerna genom bland annat policy skapande, subventioner, 

lagar och internationella kontakter. Primärfaktorerna utgör i sin tur grunden för den marknad 

företagen befinner sig på och påverkar således verksamheten.  

3.2 Regeringens påverkan på faktorförhållanden 
Enligt Porter (1990) så är faktorförhållandena avgörande för hur ett lands ekonomi utvecklas 

och förbättras. Viktiga faktorförhållanden för ett land är såsom utbildnings- och skolväsendet, 

infrastruktur, information, vetenskap och teknologi. Det är inte genom de faktorförhållanden 

som finns i landet idag som länder drar mest nytta utav, utan potentialen och möjligheten till 

att utveckla framtida faktorförhållanden av god kvalité. Ett lands regering fungerar som en 

motor som driver utvecklingen av faktorförhållandena och ser till att det sker på ett sätt som 

landets företag kan få nytta av. Detta görs till exempel genom att utveckla landets högskolor 

och universitet för att passa efterfrågan hos näringslivet. Särskilt viktigt är områden där 

faktorförhållandena kan användas inom flera branscher, till exempel utbyggnad av 

infrastrukturen. (Porter, 1990) 

 

Något som försvårar denna process är att regeringar vanligtvis har svårt att skapa 

faktorförhållanden inom små, avancerade och specialiserade områden, vilket vanligtvis är 

efterfrågat bland företagen. Detta beror dels på att det kan vara svårt för regeringen att 

identifiera företaget och dess behov, men även för att det kan vara svårt att motivera en 

satsning som endast berör ett enskilt företag. De lösningar Porter (1990) har funnit till dessa 
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problem är bland annat klusterbildning. Genom att företag bildar kluster, i geografiskt 

centrerade områden med flera företag inom samma bransch, ökar utvecklingen av 

faktorförhållandena då företagen hörs och syns mer när de är tillsammans och då det blir 

lättare att motivera satsningarna när behovet blir mer tydligt. (Porter, 1990) 

 

Andra problem som kan uppstå är att regeringen riskar att skapa faktorförhållanden som är av 

fel typ eller vid fel tillfälle. Därför är det viktigt att både företagen och regeringen investerar i 

utvecklingen av faktorförhållanden när det kommer till bland annat tid, kunskap och finanser. 

På så sätt så ökar sannolikheten att faktorförhållandena blir av efterfrågad typ och vid rätt 

tillfälle. (ibid.) 

 

Något som även försvårar utvecklingen av kvalitativa faktorförhållanden är det faktum att de 

byggs upp under en längre period. Utöver den långsiktighet som krävs för att se de positiva 

effekterna så kan de även medföra initiala försämringar för näringslivet. Exempel på detta är 

avregleringen av protektionism för en marknad eller bransch, där de tidigare ”skyddade” 

företagen får nya konkurrenter, vilket kan få företag att gå i konkurs som konsekvens. De nya 

förändringarna kan därför bli kritiserade av företagarna som initialt kan ha svårt att se de 

långsiktiga fördelarna. I boken The Competitive Advantage of Nations så delar Porter (1990) 

sedan upp regeringens påverkan på faktorförhållanden i tre olika delar: 

 Vetenskap och teknologi 

 Information 

 Subventioner 

3.2.1 Vetenskap och teknologi  
Genom att ett lands företag utvecklar sin teknologi och vetenskap kan de öka effektiviteten 

och kvalitén på produkterna vilket motiverar ett högre pris samt möjligheten att nå nya 

branscher och marknader. Vetenskaplig- och teknologiskutveckling är avgörande för 

utveckling av ett lands ekonomi och är en av de mest erkända rollerna regeringar tar på sig. 

Forskning och utveckling (FoU) blir en viktig del av regeringens arbete då det är en kostsam 

process som landets företag ej kan bära på egen hand. Utöver detta så ger FoU en värdefull 

spilleffekt till andra företag i landet som gör att andra företag får nytta av kunskapen. På så 

sätt så påverkas oftast inte endast ett företag av FoU, utan kunskapen kan sprida sig inom hela 

den nationella branschen och även vidare till sammankopplade branscher. Detta gäller särskilt 

i branscher som är länkade till många andra branscher, så som IT, miljöteknik och 
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energiteknik. Regeringen kan påverka FoU arbetet bland annat genom att sponsra och 

finansiera företags FoU arbete, sponsra och bistå FoU arbete på landets universitet eller 

genom att själva bedriva FoU i statliga laboratorier. (Porter, 1990) 

3.2.2 Information 
Tillgången till information växer sig allt viktigare i dagens globala samhälle. Information 

gällande marknader, teknologi och konkurrens är avgörande för företags beteenden. Dagens 

företag samlar information från en rad olika källor och regeringens arbete är bland annat att 

bistå med korrekta statistiska källor och se till att dessa sprids ut till företagen på ett korrekt 

och effektivt sätt. Regeringen har även en viktig roll i omvärldsbevakningen, där de efter att 

ha identifierat en trend, hot, eller möjlighet, bör sprida ut denna information till företagen så 

att de kan anpassa och reagera på omständigheterna. (ibid.) 

3.2.3 Subventioner 
Porter (1990) har i sitt arbete kunnat identifiera subventioner av olika slag som ett vanligt 

förekommande försök, från regeringens sida, att skapa fördelar för landets företag. Dessa 

subventioner är exempelvis inom områdena kapital, forskning, råmaterial och export. Porter 

(1990) menar dock att subventioner sällan leder till direkta konkurrensfördelar, utan leder 

istället ofta till motsatsen. Då subventioner ofta kommer med motkrav, till exempel krav på 

vart de nyöppnade fabrikerna ska placeras eller hur många arbetstillfällen som får skäras ner, 

så leder de ofta till ett försämrat innovations- och anpassningsarbete och en lägre flexibilitet 

bland företagen. Subventioner skapar även ofta ett beroende bland företagen, då de istället för 

att hitta långsiktiga lösningar till problemen fokuserar på hur de ska få fler subventioner. 

Porter (1990) rekommenderar att regeringen erbjuder skattelättnader istället för rena 

subventioner. Fördelen med denna strategi är att de kräver att företagen lägger ner tid och 

energi på att hitta potentiellt lönsamma projekt för att kunna erhålla skattelättnaden. 

3.3 Regeringens påverkan på efterfrågeförhållanden 
Enligt Porter (1990) kan ett lands regering påverka efterfrågeförhållandena bland annat 

genom att: 

 Fungera som kund 

 Upprätta restriktioner gällande processer och produkter 

 Ställa krav på säljande företag 

 Efterfråga högteknologiska produkter och tjänster 



 Kapitel 3 – Teoretisk referensram 
 

27 
 

 Knyta internationella kontakter genom poliskt arbete 

3.3.1 Fungera som kund 
För att ett lands industrier skall erhålla internationella konkurrensfördelar så krävs det en 

sofistikerad efterfrågan på företagens hemmamarknad. Regeringens största och kanske 

viktigaste påverkan på efterfrågan, sker genom dess roll som kund. Regeringens roll som 

köpare kan dock ge både positiva och negativa konsekvenser till företagens internationella 

konkurrensfördelar. (Porter, 1990) 

Det ger negativa konsekvenser om regeringen antar rollen som köpare för ofta, vilket kan leda 

till att företagen blir beroende av regeringen. Detta kan göra att företagen börjar ”slappna av” 

inom områden så som FoU, kostnads- och produkteffektivisering och på så sätt tappar 

konkurrensfördelar mot internationella konkurrenter. Ett annat vanligt förekommande 

scenario är att regeringen sätter upp lagar som gör att landets företag är skyddade och 

favoriserade då det kommer till offentlig upphandling. Syftet med dessa lagar är att skydda de 

nationella företagen, men utfallet blir ofta det motsatta. Det kan leda till att utvecklingen och 

innovationerna stannar av samt att deras produkter och tjänster tappar i kvalitet jämfört med 

internationella konkurrenter vilket i slutändan skapar ett ännu starkare beroende av 

regeringens stöd som kund. (ibid.) 

De följande fem positiva konsekvenserna Porter (1990) identifierat är: 

 Genom att regeringen är tidigt ute och efterfrågar produkter och tjänster som ligger i 

framkant av utvecklingen motiveras och stimuleras företag att satsa och utvecklas 

inom områden där de kan vinna internationella konkurrensfördelar, genom att tidigt 

vara ute på marknaden. 

 Genom att ställa höga krav och efterfråga sofistikerade produkter, istället för enbart 

det som finns idag då regeringen efterfrågar produkter och tjänster, tvingas landets 

företag att leva upp till dessa för att få ordern. 

 Genom att regeringen efterfrågar produkter som inte bara efterfrågas nationellt, utan 

även internationellt, erhåller de nationella företagen kunskaper och erfarenheter de får 

användning för utanför landets gränser. 

 Genom att regeringens upphandlingar leder till samt underlättar för innovation. 

 Genom att låta företagen konkurrera mot varandra för att få uppdraget eller ordern får 

de övning att arbeta med sina konkurrensfördelar. 
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3.3.2 Upprätta restriktioner gällande processer och produkter 
Skapas restriktioner kring produktstandarder och produktframtagningen så kan regeringen 

påverka efterfrågeförhållandena i ett land. Vidare menar Porter (1990) att man kan dela upp 

restriktionerna i två grupper: restriktioner gällande standarder samt restriktioner gällande 

konkurrens. Exempel på restriktioner gällande standarder är inom miljöpåverkan, 

säkerhetsföreskrifter, energieffektivitet hos produkter och arbetsförhållanden hos de 

tillverkande företagen. Restriktioner gällande konkurrens yttrar sig bland annat i 

handelsbarriärer för utländska företag, regler kring prissättning samt konkurrenslagstiftning. 

(Porter, 1990) 

Då regeringen sätter upp hårda restriktioner gällande produktstandarder så tvingas och 

motiveras landets företag att utvecklas för att leva upp till restriktionerna, inom till exempel 

produktsäkerhet och miljöpåverkan. Resultatet blir att kvalitén och teknologin ökar hos 

företagen vilket gör att de får internationella konkurrensfördelar. Regeringens arbete är att 

tidigt identifiera standarder som kommer att sprida sig internationellt. Företagen får då ett 

försprång och kan då erbjuda produkter och tjänster som kommer att få en internationell 

efterfrågan. Om ett lands restriktioner börjar halka efter de internationella standarderna, så 

kommer landets företag att börja tappa konkurrensfördelar då deras produkter ej blir 

efterfrågade på andra marknader. Därför kan regeringens arbete leda till missväxt istället för 

tillväxt, om de inte håller sig ajour med restriktionerna och standarderna i de övriga 

sofistikerade marknaderna. (ibid.) 

Policys kring produktansvar är exempel på områden där restriktioner kan hämma 

utvecklingen. Hårda produktansvarslagar kan dels leda till att företagen blir pressade till att 

utveckla mer kvalitativa och säkra produkter. Men en för sträng produktansvarslag kan även 

göra att företagen risker att dras in i långa och kostsamma rättsliga processer, vilket i sin tur 

hämmar utvecklingen. (ibid.) 

Hårda restriktioner och standarder gör att regeringen fungerar som en sofistikerad köpare i 

likhet med en krävande köpare. För att systemet skall fungera, krävs det att implementeringen 

av restriktionerna och standarderna kan ske snabbt. Tar implementeringsprocessen för lång tid 

riskerar man att andra länder ska hinna utveckla konkurrensfördelar genom att vara ute först. 

(ibid.) 
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3.3.3 Ställa krav på säljande företag 
Genom att regeringen sätter upp policys gällande informationsflödet från landets säljande 

företag till internationella köpare underlättas förutsättningarna för den internationella handeln. 

På så sätt underlättas processen då internationella köpare söker nationella företag. Då 

regeringen sätter upp klara linjer för hur och vilken information som ska nå internationella 

kunder ställs det automatiskt ytterligare krav på företagens prestationer. (Porter, 1990) 

3.3.4 Efterfråga högteknologiska produkter och tjänster 
Genom att regeringen ställer krav och sätter upp restriktioner gällande den teknologiska 

standarden inom industrin kan de påverka efterfrågeförhållandena. Detta ses som en 

konkurrensfördel för företag om kraven och restriktionerna gynnar en ny och innovativ 

teknologi. Om restriktionerna och kraven som ställs av regeringen motsvarar den senaste 

teknologin, internationellt sett, så tvingas de nationella företagen att utvecklas i takt med de 

senaste trenderna och på så sätt ökar efterfrågan av deras produkter. (ibid.) 

3.3.5 Knyta internationella kontakter genom poliskt arbete 
Ett annat sätt som ett lands regering kan påverka efterfrågeförhållandena hos de nationella 

företagen är genom biståndsarbete, politiska relationer och speciella handelsavtal. Sedan 

kolonialmakternas stortider så har man kunnat se hur ett lands styre påverkar landets 

internationella handelspartners. Genom att en regering engagerar sig i ett annat land byggs en 

relation upp som ofta leder till en ökad handel länder emellan. (ibid.) 

När ett land använder sig av bistånd och handelsavtal byggs en förlängning av landets 

marknad upp. Denna förlängning är något som Porter (1990) refererar till som ”Captive 

markets”, vilket vi har valt att översätta till fokusmarknader. Problemet med dessa 

fokusmarknader är att de kan distrahera de nationella företagen från att ha en global 

marknadsstrategi. Blir de för inriktade på fokusmarknaden riskerar de att bli omsprungna av 

företag från länder som har en bredare och en mer global marknadsstrategi.  

Ytterligare ett problem Porter (1990) har funnit med att företag använder sig av de politiska 

kontakterna för marknadsetableringarna är att de länder som erhåller bistånd sällan är 

avancerade och utvecklade marknader. Fokuserar företagen för mycket på dessa marknader 

riskerar de att utveckla kunskaper som inte efterfrågas på andra, mer avancerade och krävande 

marknader. 
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3.4 Regeringens påverkan på relaterade branscher 
Då regeringen genomför policys med syfte att främja en särskild industri påverkas samtidigt 

de omgivande industrierna av förändringen. För att bättre illustrera sambandet så använder sig 

Porter (1990) av Japan som exempel. I Japan genomförde regeringen stora satsningar på 

halvledarindustrin. Satsningen påverkade all industri som har med halvledare att göra och 

hjälpte till att öka Japanska företags konkurrenskraft inom en rad olika branscher. Det finns en 

mängd områden, där regeringen kan skapa policys, som är sammankopplade till andra 

branscher och industrier som på så sätt påverkar dem indirekt. Nedan följer exempel av hur 

arbetet inom en bransch påverkar de relaterande branscherna. (Porter, 1990) 

3.4.1 Bildande av kluster 
Regeringen spelar en central roll när det kommer till att vårda och stärka företagskluster. 

Porter (1990) menar att regeringens roll är att främja, stödja och stimulera och inte ta på sig 

rollen att skapa kluster. Då kluster skapas är det viktigt att det sker i omgivningen till den 

mest framstående kunskapen inom ämnesområdet. Denna främsta kunskap kan dels vara ett 

marknadsledande företag, men även ett framstående universitet. Det är även viktigt att krav 

ställs på de företag som ingår och vill ingå i företagsklustret. Ju mindre nischat ett 

företagskluster är, ju mindre fördelar finns det att tjäna för medlemmarna. (ibid.) 

Genom att företagskluster bildas så stimuleras relaterade industriers, leverantörers och 

konkurrenters konkurrensförmåga. Det grundar sig bland annat i de utvecklingsarbeten och 

gemensamma projekt som sker inom klustret. Genom att företagen är i varandras närhet blir 

det lättare att bland annat utbyta erfarenheter, ta lärdom av varandra och benchmarka. Detta 

gynnar i sin tur industrins konkurrenskraft, både nationellt och internationellt. (ibid.) 

3.4.2 Skapa regionala policys 

Det finns alltid regioner och områden i länder som är mindre oattraktiva för 

företagsetableringar. Detta kan regeringen påverka genom policys som ökar områdets 

attraktivitet. Det är vanligt förekommande att regeringar försöker åstadkomma detta genom 

att ge olika typer av lättnader till företag som väljer att etablera sin verksamhet i dessa 

oattraktiva områden. Detta är dock, enligt Porter (1990), ett tillvägagångssätt som sällan blir 

framgångsrikt. Regeringen ska istället försöka identifiera styrkor hos företagen i regionen och 

bygga vidare på dessa och på så sätt stimulera uppkomsten av regionala kluster som är 

experter inom sitt område. Detta är ur ett långsiktigt perspektiv det bästa förhållningssättet för 

företagens konkurrenskraft. (ibid.) 
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3.5 Regeringens påverkan på företagens strategi, struktur och interna 

rivalitet 
Ett lands regering kan påverka företagens strategi, struktur och rivalitet på en rad olika sätt. 

De aktiviteter som Porter (1990) tar upp i sin bok är: 

 Internationalisering 

 Mål 

 Nationell konkurrens 

 Formationen av ny verksamhet 

3.5.1 Internationalisering 
För att ett lands företag ska kunna stärka sin internationella konkurrensförmåga krävs det att 

de har ett globalt perspektiv då de formar sin strategi. I denna process så spelar regeringens 

policys en viktig roll. Regeringen påverkar företagens internationella strategi genom 

regleringar gällande bland annat utländska direkt investeringar (FDI) samt handels- och 

importkontroll. Regeringens policy bör stimulera och uppmuntra export och ett globalt 

tänkande hos företagen. Detta kan uppnås genom till exempel arbete med att sprida kunskap 

om utländska marknader och potentiella kunder eller genom att anordna exportaktiviteter som 

är nära kopplade till industrier eller industrikluster. (Porter, 1990) 

3.5.2 Mål 
Enligt Porter (1990) så är uppsatta mål ett krav för framgång hos ett lands företag. Mål bör 

finnas både för företagen, men även för personalen (individuella mål) som arbetar på 

företaget. Porter (1990) menar att regeringen kan och bör arbeta på olika sätt för att stimulera 

de båda att nå sina mål. Då företag och dess anställda arbetar för att uppnå dessa mål så 

utvecklas företaget som helhet, vilket på sikt förbättrar deras konkurrenskraft och landets 

ekonomi i helhet. (ibid.) 

Individuella mål  

Regeringen kan vara med och påverka de individuella målen hos de anställda på företagen 

genom en rad olika sätt. Några exempel på hur regeringen påverkar de individuella målen hos 

de anställda är genom skattelättnader, policys inom arbetsförhållanden, policys som uppmanar 

till ett gemensamt engagemang mellan anställda och chefer/ägare samt policys som uppmanar 

möjligheten för anställda att avancera inom företaget baserat på deras meriter. (ibid.) 
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Företagsmål 

Regeringen kan påverka företagsmålen genom policys kring investerares mål, policys rörande 

bolagsstyrning samt policys kring målen bland de högre cheferna. (ibid.) 

Ett krav för att öka konkurrenskraften är ihållande investeringar inom industrin, som inte 

minskar på grund av investerares reaktion på kortsiktiga negativa resultat på investeringen. 

Regeringens uppdrag är att uppmuntra långsiktiga investeringar inom industrin, vilket kan 

göras genom till exempel förmånliga skattesatser på eventuell vinst genererad genom 

långsiktig investering. Anledningen till att Porter (1990) förespråkar dessa långsiktiga 

investeringar är att det ofta handlar om investeringar inom FoU, utbyggnad av faciliteter samt 

utbildning. Denna typ av investering har den största positiva påverkan på företags 

produktivitet vilket i slutändan är den typ av investering som ökar ett lands ekonomi mest. 

Denna typ av investering ger även ofta en spilleffekt på relaterade industrier och branscher, 

vilket gör dem attraktiva ur ett nationalekonomiskt perspektiv. (Porter, 1990) 

3.5.3 Nationell konkurrens 
Porter (1990) är tydlig då han poängterar vikten av konkurrens på hemmamarknaden. Den gör 

inte bara företagen mer innovativa utan även att landets företag kan dra nytta av diamantens 

andra delar. Konkurrens inom nationen berör bland annat så kallade antitrust lagar. 

Antitrustlagar är lagar som motverkar skapandet av kluster och allianser med syfte att minska 

konkurrensen på marknaden. Skapandet av kluster och allianser med detta syfte blir mindre 

effektivt i dagens globaliserade marknad. Företag som inte konkurrerar på sin hemmamarknad 

lyckas sällan på utländska marknader, samtidigt som att företag sällan når skalekonomier 

enbart på sin hemmamarknad. Därav är detta en felaktig strategi för företag och de som 

använder sig av den utgör sällan ett hot mot företag som kommer från en ”fungerande” 

marknad. Därför är det viktigt att regeringar, med mål att stärka företagens internationella 

konkurrenskraft, skapar policys som motverkar bildandet av speciellt horisontala, kluster, 

karteller, allianser etc. med syfte att minska konkurrensen på marknaden. (ibid.) 

3.5.4 Formationen av ny verksamhet 
Det är viktigt för ett land att nya företag utvecklas och etableras. Då ett nytt företag etablerar 

sig inom en bransch för de med sig nya tekniker, arbetar mot nya segment och erbjuder i vissa 

fall nischad specialkunskap. Är det istället ett företag som kommer från en annan bransch så 

för de ofta med sig ny kunskap och nya resurser vilket gemensamt leder 

innovationsutvecklingen framåt i branschen. (ibid.) 
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En viktig faktor vid skapandet av nya företag är idéer. Regeringen kan påverka idéskapandet i 

samhället genom att göra satsningar, i alla nivåer, på landets tekniska högskolor och 

universitet. Det är viktigt att regeringens policy inte avskräcker forsknings och utvecklings 

arbetet på högskolorna och universiteten. (ibid.) 

Tillgången till kapital är en annan viktig faktor vid skapandet av nya företag. Porter (1990) 

menar dock att regeringen bör inta en passiv roll i detta arbete då det ofta kan bli fel när 

regeringen satsar kapital i företag och branscher. Anledningen till detta är den byråkratiska 

processen som föregår samt regeringens oförmåga att välja ut rätt projekt att satsa på. Istället 

bör regeringen uppmuntra privata riskkapitalister att göra investeringar i landets företag, 

genom att erbjuda dem skattelättnader vid långsiktiga investeringar. (Porter, 1990) 
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4. Statens arbete med miljöteknik 

I detta kapitel kommer vi att göra en kartläggning av det arbete regeringen genomfört med 

syfte att främja miljöteknikbranschen. Inledningsvis presenteras en sammanställning av de 

stimulansåtgärder regeringen genomfört år 2007 och framåt. Avslutningsvis presenteras de 

myndighets- och organisationsintervjuer vi genomfört för att ge djup och förståelse.  

4.1 Rapportens bakgrund  
År 2008 presenterade Swentec en sammanställning av de projekt regeringen genomfört, och 

kommer att genomföras i syfte att främja miljöteknikbranschen i Sverige. Rapporten, Svenska 

strategier och initiativ för främjande av miljöteknik, är sammanställd på begäran av 

Näringsdepartementet och Miljödepartementet och är en del av Environmental Technology 

Action Plan (ETAP), en handlingsplan framtagen av EU. Syftet med rapporten var att 

sammanställa de svenska strategier, initiativ och åtgärder som genomförts inom området 

miljöteknik, för att sedan avrapportera detta till EU-kommissionen. I arbetet med rapporten 

var representanter från Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Energimyndigheten, Göteborgs 

Miljövetenskapliga center samt Vinnova med och bidrog till innehållet och utformningen. 

Andra organisationer som har varit bidragande på olika sätt är Boverket, Exportrådet, 

Ingenjörvetenskapsakademien, Lantmäteriet, Invest in Sweden Agency(ISA), Rymdstyrelsen, 

Sida samt Swedfund. (http://ec.europa.eu)  

4.2 Insatser för att öka efterfrågan 
I rapporten påpekar Swentec att det allt för sällan förekommer insatser för att öka efterfrågan i 

Sverige. Swentec använder miljöbilspremien, samt erfarenheter från andra länder, i syfte att 

förespråka hur dessa åtgärder kan få stora effekter. (ibid.) 

4.2.1 Demonstrationsanläggningar  
Regeringen arbetar med demonstrationsanläggningar i syfte att stärka efterfrågan av och öka 

utbudet på miljölösningar. Demonstrationsanläggningar fungerar som goda exempel där 

framgångsrika teknologier och praktiska lösningar presenteras. I rapporten poängteras även att 

utan dessa anläggningar får de svenska miljöteknikföretagen svårt att nå ut med att visa sina 

kunskaper internationellt. (ibid.) 

I syfte att förmedla kännedom om de svenska demonstrationsanläggningarna, har regeringen 

givit Swentec i uppdrag att kartlägga dessa. Detta arbete kommer att skapa en plattform där 
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svenska aktörer inom miljöteknik kan samverka och knyta värdefulla kontakter, både med 

andra aktörer inom branschen men även med potentiella kunder. Plattformen kommer att ha 

försäljning som huvudsyfte då målet är att engagera företagens säljorganisation i besöken på 

anläggningarna.  (http://ec.europa.eu) 

Swentec menar i rapporten att det är väldigt viktigt att nya anläggningar skapas kontinuerligt, 

eftersom demonstrationsanläggningar fungerar som en bro mellan innovationsarbetet och 

implementering av miljöteknik då anläggningarna befinner sig mitt i värdekedjan. (ibid.) 

4.3 Regeringens styrmedel och restriktioner på företag 
Swentec poängterar i rapporten drivkrafterna bakom den miljötekniska utvecklingen. De 

faktorer som har identifierats är efterfrågan, politiska mål samt samverkan. Författarna till 

rapporten ser efterfrågan som den viktigaste faktorn, vilken kan påverkas genom olika 

styrmedel. Styrmedel innebär verktyg som kan användas för att öka utbudet och efterfrågan 

samt driva utvecklingen åt ett önskvärt håll. Regeringen använder sig av en rad olika 

styrmedel, ett exempel är Ekodesigndirektivet som ställer krav på företag som tillverkar 

energianvändande produkter. Kraven ställs på företagen redan under produktutvecklingsfasen, 

då de måste vidta åtgärder för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan hos 

produkten. Andra styrmedel regeringen använt sig av, enligt rapporten, är skatter, avgifter, 

skatteavdrag och bidrag. Effekterna av dessa har varit positiva och påverkat samhället i sin 

helhet genom att till exempel drivit på den teknologiska utvecklingen. Enligt författarna anser 

myndigheterna att det är de sektorövergripande skatterna, till exempel koldioxidskatten, som 

fungerar som det bästa styrmedlet och har bäst förutsättningar för att leda till en långsiktig 

samhällsekonomiskt effektiv miljöstyrning. (ibid.) 

4.4 Forskningsprogram inom miljöteknik 

4.4.1 Energimyndigheten 
Inom energiområdet är det Energimyndigheten som har det största anslaget för FoU. 

Energimyndigheten bedriver grundforskning i 22 olika projekt och har för detta arbete 

beviljats ett anslag på 57,5 miljoner kronor. Projekten rör alltifrån forskning kring tillförsel 

och förädling av biomassa för energiändamål, till forskning som behandlar hur effektiviteten 

kan höjas hos termiska turbomaskiner. De 22 projekten finansieras helt eller delvis av 

Energimyndigheten. (ibid.) 
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4.4.2 Formas 
Årligen erbjuder Formas, i samarbete med Vinnova, finansiering inom sex områden som 

klassificeras som svenska styrkeområden. Dessa områden är: Hållbart samhällsbyggande, 

hållbara trasporter, miljöskyddsteknik, användning av biologiska naturresurser, lätta och 

avancerade material samt energi. I projektet efterfrågas speciellt projekt som är 

systeminriktade, tvärvetenskapliga och ämnesövergripande. Projektet kräver att näringslivet 

är med och samfinansierar 50 procent  av kostnaderna. (http://ec.europa.eu) 

4.4.3 Vinnova 
Till skillnad från de två ovan nämnda organisationerna satsar Vinnova brett inom FoU när det 

kommer till miljöteknik. Projekt Vinnova arbetar med är inom områdena: 

 Industriell bioteknik (bioteknik) 

 Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin (produktframtagning) 

 Hållbara och energieffektiva transportsystem (transport) 

 Eureka (Främja samarbete mellan företag och forskare i Europa) 

 Vinn-verifiering (Verifiering forskningsresultat med kommersiell potential) 

 Vinn nu (stöd för FoU baserade företag att förbereda kommersiellt intressanta 

utvecklingsprojekt)  

 Forska & väx (stärka och stimulera FoU i små och medelstora företag) 

 Eurostars (stödjer marknadsnära FoU projekt med aktörer från minst två anslutna 

länder) 

Vinnova genomför även en rad FoU projekt i nära samarbete med landets universitet. (ibid.) 

4.4.4 Mistra 
Mistra arbetar med att finansiera större och mer finansiellt krävande FoU projekt med årliga 

bidrag mellan 5-10 miljoner kronor. Många av projekten sker i samarbete med landets 

akademiska institutioner. Exempel på projekt är ProEnviro där satsningar gjorts på innovativa 

forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning. (ibid.) 

4.4.5 Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket arbetar främst med tvärvetenskaplig och styrmedelorienterade FoU insatser. 

Den årliga budgeten för FoU är 80 miljoner kronor som ska satsas på ett sätt som ger 

påverkan eller förutsättning för utveckling av miljöteknik. Exempel på projekt som 

naturvårdsverket drivit är Hållbar Sanering där bidrag getts för att öka utvecklingen och 

kunskapen inom området efterbehandling av förorenade områden. (ibid.) 
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4.5 Finansiering  

4.5.1 Offentlig finansiering  
Swentec identifierar finansiering som en grundläggande förutsättning för uppstartande och 

vindareutveckling av företag. Finansiering är dock ett problem, särskilt i de tidiga faserna av 

ett företags utveckling, menar Swentec. (http://ec.europa.eu) 

Ett urval av offentliga aktörer som bistår med kapital i de tidiga stadierna av företags 

utveckling är: 

 Industrifonden – har under de senaste 10 åren investerat 400 miljoner kronor i ett 30-

tal företag inom miljöteknik. Under de kommande åren räknar industrifonden med att 

satsa ytterligare 300 miljoner kronor inom miljöteknik. 

 Vinnova – delar årligen ut cirka 25-30 miljoner kronor genom programmet Forska & 

väx. 

  Vinnväxt – är en tävling anordnad av Vinnova där regioner tävlar om vem som har 

den mest hållbara tillväxten, anskaffad genom att ha utvecklat internationellt 

konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer, inom specifika 

tillväxtområden. Den vinnande regionen får upp till 10 miljoner kronor per år, under 

en tioårs period. 

 Vinn Nu – drivs av Vinnova och Energimyndigheten dit företag som baserar sin 

verksamhet på FoU resultat kan vända sig. Vinn Nu betalar ut 300 000 kronor till de 

företag som blir utvalda.  

 Almi företagspartner – jobbar regionalt med att ge stöd till företag utan hänsyn till 

bransch och verksamhetsområde. Almi bidrar framförallt med rådgivning, men kan 

även erbjuda företagen lån och bidrag.  

 Energimyndigheten – erbjuder finansiering i form av bidrag och villkorslån till 

nyuppstartade företag som vill nå ut på marknaden med sin produkt. Ett krav för att få 

dessa lån är att näringslivet sponsrar med 50 procent. Stödet ges till företag som har en 

bra affärsidé, erbjuder en unik teknik, har en stor energirelevans och ett bra team 

bakom idén.  

 

Andra sätt företag kan erhålla offentligt kapital är genom Klimatmiljarden, 

Klimatinvesteringsprogrammen (Klimp och LIP), Investeringsstöd för energiomställningar 

och genom EU-program. (ibid.) 



 Kapitel 4 – Statens arbete med miljöteknik 
 

38 
 

 

För företag som vill expandera sin verksamhet och etablera sig på nya marknader erbjuder 

Swedfund riskkapital och kompetens. Swedfund arbetar med marknader i Afrika, Asien, 

Latinamerika och Östeuropa (ej EU). Kapitalet ges i form av aktiekapital, lån, garantier samt 

delfinansiering av leasingavtal. (http://ec.europa.eu) 

4.6 Information 
Regeringen arbetar aktivt med att bistå intressenter med information om den svenska 

miljötekniken. Arbetet sker främst genom olika organisationer och myndigeter.  

 Energimyndigheten – ger årligen ut publikationen Investera i Cleantech där aktuell 

marknadsöversikt presenteras i form av statistik, information om styrmedel samt 

politiska incitament. Syftet med publikationen är att stimulera ingående kapital till 

branschen, genom att bistå investerare med information.  

 Swentec – ger årligen ut en rapport innehållande statistik över antal företag inom 

sektorn, branschföredelning, ekonomiska prestanda inklusive export. Rapporten 

innehåller även en studie över särskilda grenar inom miljötekniken.  

 Exportrådet – har med hjälp av företagsenkäter, marknadsdata och expertintervjuer, 

marknadsprioriteringar inom bioenergi, vatten, avloppsrening och avfallshantering 

arbetat fram en marknadsrapport där de mest attraktiva internationella marknaderna 

inom områdena pekas ut. Syftet med rapporten är att korta ner processen fram till 

export för svenska miljöteknikföretag. (ibid.) 

4.7 Regeringens arbete med kluster 
Det är främst Tillväxtverket men även Vinnova, ISA och Energimyndigheten som finansierar 

klusterbildningar av företag och aktörer. Exempel på framgångsrika klusterprogram i Sverige 

är Sustainable Sweden Southeast i Kalmar, The Paper Province i Värmland samt 

Passivhuscentrum i Alingsås. (ibid.) 
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4.8 Regeringens arbete med exportfrämjande 
Genom Exportrådet, Utrikesdepartementet samt utlandsmyndigheterna (ambassader och 

konsulat) arbetar den svenska regeringen med att främja exporten för landets företag.   

Exportrådet erbjuder företag grundläggande exportservice, kompetensutveckling, riktade 

insatser för internationellt affärsfrämjande samt konsultverksamhet. Organisationen har till 

syfte att underlätta internationaliseringsprocessen för små och medelstora företag och på så 

sätt stimulera till en ökande export.  Inom ramen för detta arbete erbjuder Exportrådet 

internationell marknadsbevakning till företagen. Denna marknadsinformation är kostnadsfri 

och innefattar: (ibid.) 

 Allmän marknadsinformation (befolkningsmängd, BNP, industristruktur, ekonomisk 

utveckling) 

 Företagsinformation (både  svenska och utländska företag) 

 Aktuell statistik och prognoser (exempelvis handelsstatistik och 

arbetsmarknadsstatistik)  

 Marknads- och branschrapporter  

De svenska konsulaten och ambassaderna arbetar ständigt med att knyta internationella 

kontakter med syfte att öka tillväxten i Sverige. Den här delen av myndighetskedjan har fått 

förstärkta befattningar på platser som anses vara strategiskt viktiga för framtiden. Särskilda 

satsningar har gjorts i USA och Kina. (http://ec.europa.eu) 

Regeringens arbete med att knyta internationella kontakter sker inte bara med syfte att få ut 

svenska företag på andra marknader, utan även med syfte att locka företag från andra länder 

att etablera sig i Sverige. Det är viktigt för Sverige att locka utländska investerare att etablera 

sig här, då det skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya marknader, tillför ny kompetens samt 

ökar utbytet av teknik och tekniskt kunnande. Det här görs bland annat genom att arbeta med 

bistånd. Ett exempel på biståndsarbete är projekt kring klimatbistånd, som ingår i 

utvecklingssamarbetet där regeringen under perioden 2009-2011 avsätter 4 055 miljoner 

kronor.  (ibid.) 

När det kommer till bistånd är Sida en central organisation i Sverige. Sida har bland annat 

ansvar för olika projekt med miljöteknisk inriktning, som utförs i olika delar av världen. 

(ibid.) 

Sida genomför tillsammans med Tillväxtverket och Swentec projektet DemoMiljö. Projektet 

erbjuder företag två typer av stöd finansiering för genomförande av demonstrationsprojekt 
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samt till förstudier för projektutveckling och projektidentifiering. Demomiljö riktar sig främst 

till små och medelstora företag i samarbetsländer i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst- och 

Centraleuropa som arbetar inom miljöteknikområdena hållbar stadsutveckling samt 

förnyelsebar energi. (http://ec.europa.eu) 

 Twinningprojektet är ett  projektet bygger på ett samarbete mellan olika myndigheter inom 

EU:s medlemsländer. Syftet med projektet är att stärka den offentliga sektorn i de länder som 

nyligen har anslutit till EU eller länder som ansökt om medlemskap. (ibid.) 

4.9 Ett urval av regeringens projekt under perioden 2007-2010 
 

  Regeringens arbete med att stimulera och stödja klimat- och energilösningar har 

tidigare finansierats av den så kallade klimatmiljarden. 2008 beslöt regeringen att satsa 

ytterligare tre miljarder inom detta område, där även kommersialisering och spridning 

av ny teknik ingår som en viktig del.   

 Regeringen allokerar medel inom ramen för internationellt samarbete med en satsning 

på klimatbistånd med fyra miljarder kronor. Syftet med denna satsning är att bidra till 

en hållbar utveckling genom ett överförande av miljöteknik vilket slutligen stärker det 

internationella klimatsamarbetet.  

 Att öka efterfrågan och utbudet är viktigt för regeringen vilket genomförs med hjälp 

av olika insatser och styrmedel. Exempel på dessa är Anslaget för åren 2007-2010 på 

36 miljoner kronor. Detta belopp är avsatt för att främja och motivera installation av 

solvärme i bostadshus.  

 Under perioden 2007-2009 avsatte regeringen 30 miljoner kronor till Exportrådet med 

ett branschspecifikt syfte att främja och stödja internationalisering och nya 

exportaffärer för svenska miljöteknikföretag, med fokus på små- och medelstora 

företag. För att effektivisera satsningen har exportrådet tillsatt en styrgrupp med syfte 

att styra satsningarna mot efterfrågan för att göra projektet så framgångsrikt som 

möjligt. 

Ett exempel på detta arbete är främjandeprogrammet i Indien som under perioden 

2008-2011 fokuserar på att stödja svenska företag inom energi och miljöteknik som 

ser en potential på den Indiska marknaden.  

 Exportrådet har tillsammans med företag från branscherna miljöteknik och hållbar 

samhällsutveckling, utvecklat ett marknadsföringskoncept vid namn SymbioCity. 
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Konceptet bygger på en kommunikationsplattform i form av en hemsida, varifrån de 

svenska företagen syns mot den internationella marknaden.    

 Via Energimyndigheten arbetar regeringen med att skapa ett nationellt nätverk för 

vindbruk. Nätverkets syfte är att sprida kunskapen om naturresursen vind, säkerställa 

tillgängligheten av information om vindkraft samt understödja regionala projekt som 

har en nationell betydelse.    

 Regeringens satsningar inom miljöteknik berör inte endast svenska företag.  I Juni 

2008 fick ISA i uppdrag av regeringen, att genomföra en satsning med syfte att främja 

utländska företags investeringar inom miljöteknik i Sverige.  

 I projektet gårdsbaserad biogas ges stöd med syfte att stimulera utvecklingen av 

gödselbaserad biogasproduktion. Arbetet är ett steg mot målet att de gröna näringarna 

ska vara självförsörjande när det kommer till energi. Under perioden 2009-2013 satsar 

regeringen 40 miljoner kronor per år som ska fungera som ett investeringsstöd till 

personer som vill bygga upp sådan biogasproduktion.  

 I december 2008 gav regeringen i uppdrag åt Vinnova att genomföra en satsning inom 

områdena IT, miljöteknik samt forskning om hållbart stadsbyggande. Satsningen på 40 

miljoner kronor under perioden 2008-2010 syftar att stimulera FoU arbetet inom 

områdena. (http://ec.europa.eu) 
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4.10 Intervjuer med offentliga organisationer och myndigheter 
I den följande delen av detta kapitel presenterar vi en sammanfattad version av de intervjuer 

vi genomfört med Näringsdepartementet, Tillväxtverket och Swentec.  

4.10.1 Näringsdepartementet 

Verksamhet 

Näringsdepartementet är en statlig myndighet som ligger under Regeringskansliet, deras 

huvuduppgift är att utforma den svenska näringslivspolitiken. Bengt Toresson, 

departementsråd på Näringsdepartementet, menar att departementets mål är att utveckla så bra 

villkor och förutsättningar för tillväxt och utveckling av företagande i Sverige som möjligt. 

De har även ett särskilt fokus på att skapa särskilt goda förutsättningar för uppkomst av nya 

och växande företag som kan generera arbetstillfällen, tillväxt och exportintäkter. 

Miljöteknik ur ett politiskt perspektiv 

Toresson (2010) berättar att ur en statlig synvinkel så är ansatsen att det finns möjligheter att 

möta och hantera de stora hoten som vi står inför globalt sett inom klimatområdet och 

miljöområdet. Departementet ser möjligheter med klimathotet och arbetar för att skapa 

förutsättningar för en tillväxt av ny miljövänlig teknik. Detta är något som efterfrågas idag 

och som spås få en hög efterfrågan även i framtiden . Potentialen för teknikens efterfrågan 

grundar sig i de lösningar som erbjuds för dagens och framtidens miljöproblem . Med tillväxt 

inom detta område kan man möta och lösa miljöproblemen samtidigt som man skapar ny 

tillväxt av nya och växande företag som genererar jobb och exportintäkter. Detta är den bild 

regeringen har idag gällande miljötekniksektorn berättar Toresson (2010). Bedömningen är att 

det finns stor potential inom miljöteknikområdet och regeringen strävar efter att tillvarata mer 

kunnande till området och få tillväxt på exporten. Ansvaret att främja exporten har 

handelsministern. 

Flertalet myndigheter arbetar gentemot miljöteknik 

Om man ser på miljöteknik utifrån ett regeringsperspektiv så finns det inga statliga 

branschmyndigheter. Den statliga myndighetsstrukturen är inte organiserad för att ha 

branschaktörer utan bygger på att myndigheter jobbar med olika moment, exempelvis finns 

det myndigheter inom forskningsområden, företagsutveckling, investeringsfrämjande och 

exportfrämjande. Detta görs generellt oberoende av vilken sektor det handlar om. Det innebär 

att det finns flertalet myndigheter som arbetar med miljötekniksektorn istället för en 
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”miljöteknikmyndighet”. Toresson (2010) påpekar dock att miljöteknik har haft fokus på sig 

de senaste åren från olika myndigheter och myndigheterna samarbetar för att nå utsatta mål. 

 

Stödjandet av miljöteknik för export från Näringsdepartementet 

Från Näringsdepartementets sida har det under perioden 2008-2010 avsatts 500 miljoner 

kronor för särskilda satsningar på miljöteknik och regeringen har satsat ytterligare en miljard 

kronor i den så kallade klimatmiljarden, där en del av pengarna gått till miljöteknik.  

”Vi arbetar genom våra myndigheter och ger dem uppdrag och arbetar inte direkt gentemot 

företagen. Vi arbetar för att se till att våra olika sektorsmyndigheter får resurser”. 

(Toresson, 2010) 

 Näringsdepartementet har satsat på att förbättra hela värdekedjan när det gäller miljöteknik, 

med fokus på att det ska resultera i ökade exportintäkter. Satsningar har även gjorts på 

grundläggande forskning och utveckling. Trots att Sverige har god kompetens och kunskap 

inom detta område, är det viktigt att fortsätta utveckla det kunnandet menar Toresson (2010). 

Exportrådet har även fått ett anslag för att jobba med exportfrämjande av miljöteknik. Detta 

projekt har haft ett särskilt fokus på små- och medelstora företag. Satsningar pågår även på ett 

internationellt plan där det tecknats samarbetsavtal med flera viktiga länder, bland annat med 

Kina där regeringen gör en speciell satsning inom miljöteknik. 

Näringsdepartementet har som mål att stödja ett grönt näringsliv 

Toresson (2010) berättar att för att uppnå detta mål, försöker de styra in andra aktörers och 

myndigheters åtgärder och inriktningar på ett sätt som främjar utvecklingen av det gröna 

näringslivet. Näringsdepartementet vill få dessa andra myndigheter att stödja och främja grön 

teknikutveckling. Detta är huvudspåret och det är svårt att göra mer arbete än vad som redan 

görs idag via myndigheter. 

4.10.2 Tillväxtverket 

Verksamhet 

Tillväxtverket är en statlig myndighet som, enligt Göran Uebel, Senior Advisor, styrs och får 

dess uppdragsformulering från Näringsdepartementet. Dessa uppdrag kan exempelvis vara 

stimulans av kommunal service, glesbygdsstimulans och andra program med syfte att 

stimulera tillväxten i landet. Myndigheten bildades 2009 då Glesbygdsverket, Nutek och 
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Institutet för tillväxtpolitiska studier omstrukturerades och blev Tillväxtverket och 

Tillväxtanalys. 

Uebel (2010) berättar att myndigheten har i uppgift att se vad det finns för möjligheter och 

hinder för näringslivet. De tittar även på vad det finns för utvecklingshinder och gör 

bedömningar om marknaden kan hantera detta hinder på egen hand. Om bedömningen görs 

att näringslivet ej kan hantera de hinder som finns på egen hand, görs insatser från 

Tillväxtverket och andra behöriga myndigheter för att lösa detta.  

Synen på miljöteknik 

Tillväxtverket ser miljöteknik som tekniska lösningar som förbättrar miljön och branschen ses 

som ett intressant tillväxtområde där Sverige har goda grunder som talar för den svenska 

miljötekniken. Samtidigt konstaterar Uebel (2010) att det är en väldigt hård konkurrens på 

den internationella marknaden och att vi lever i en politisk myt där vi tror att vi är världsbäst 

på miljöteknik. Detta kan tyda på dåliga insikter gällande konkurrensförhållanden 

internationellt sett som konkurrensen på den svenska hemmamarknaden. Sverige är bra på 

miljöteknik med behöver ständigt förbättra sin konkurrensförmåga och det är här 

Tillväxtverket ser utmaningarna. 

”Fokus bör endast inte ligga på export då fler utländska företag söker sig till den svenska 

marknaden och importkonkurrensen har blivit intensivare.”  

(Uebel, 2010) 

Genom att öka konkurrenskraften på hemmamarknaden kommer även exporten av svensk 

miljöteknik gynnas menar Uebel (2010). De insatser som förekommer ska gå till att stärka 

svensk miljötekniks konkurrenskraft, det är lika viktigt att vi kan bemöta konkurrens gällande 

import som export. 

Sedan år 1995 har Nutek och Tillväxtverket alltid jobbat med miljödrivna marknader men det 

är inte miljön som är det väsentliga utan det är affärsmöjligheten som är drivkraften. 

Miljöbiten finns det andra myndigheter som sköter, Var och en måste tänka på sina kärnroller 

menar Uebel (2010). 

Samordning mellan myndigheter gällande miljöteknik 

Uebel (2010) förklarar att de genom åren sett att det inom det svenska systemet inte råder 

någon brist gällande aktörer och myndigheter, vare sig om man ser till nationell, regional eller 
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lokal nivå. Problemet är att få dessa aktörer samspelta och samarbeta med varandra samt 

skapa förståelse för företagarna hur de ska hitta in i systemen. Idag går samordningen mellan 

myndigheter åt rätt håll men vi har inte lyckats få till stånd kraftsamlingarna som gör att vi 

kan fokusera och våga välja. Våga välja är någonting Uebel (2010) anser att man borde kunna 

göra, då Sverige är ett litet land och inte kan uppnå kritisk massa på alla områden. Det är 

samtidigt svårt att besluta om vart man ska fokusera satsningarna då det är svårt att säga var 

tillväxtpotentialen kommer finnas i framtiden. Om man av politiska skäl skulle göra en 

fokuserad satsning, på exempelvis en miljöteknisk produkt, bör detta genomsyra både 

forskningsinriktade organisationer och marknadsnära organisationer som Exportrådet och 

Tillväxtverket. Det är viktigt att samordna dessa så de går mer i takt med varandra. Detta har 

man inte lyckats med idag och det är en svår utmaning menar Uebel (2010). 

Större satsning mot mindre företag 

Uebel (2010)berättar att Tillväxtverket inte stödjer stora företag, utan då de är en tillväxt 

myndighet sker de satsningar och stöd med ett fokus på småföretag. 

Exempel på satsningar som Tillväxtverket samordnar är Produktutveckling i små företag. 

Denna satsning vänder sig mot företag med upp till 100 anställda och det ska vara enkelt för 

företagen att få ett stöd genom projektet. Uebel (2010) förklarar att Tillväxtverket inte kan 

sitta i Stockholm och bedöma vilken utvecklingskraft småföretag ute i landet har på ett 

rationellt sätt. Därför har Tillväxtverket inlett ett partnerskap med Almi Företagspartner på 

regional nivå. Almi sköter då processen med vägledning och råd och företagen kan även söka 

stöd via Almi. Tillväxtverket är dock de som fattar det slutgiltiga beslutet efter den 

bedömning som Almi gjort. Detta projekt fokuserar inte på miljöföretag i synnerhet utan på 

småföretag i allmänhet. 

Satsningar på miljöteknik 

Tillväxtverket driver även ett projekt med fokusering på miljötekniska företag. Detta projekt 

kallas Miljödrivna marknader och det handlar om att stödja projekt i syfte att få småföretag 

att bilda nätverk för att stötta varandra på olika sätt, för att undersöka marknadsförutsättningar 

och förbereda för exportsatsningar. Detta stöd är inte en satsning mot enskilda företag, utan 

syftet är att företagen som ingår i dessa nätverk ska utveckla metoder, synsätt och erfarenheter 

som sedan kan spridas vidare bland företagen. Det är då de svenska skattebetalarna får valuta 

för pengarna menar Uebel (2010). 
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För att få en lyckosam export krävs det enligt Uebel (2010) ett gediget hemarbete. Företagen 

bör ha en förståelse för de marknader man vill ge sig in på och hur konkurrensen fungerar på 

denna marknad. Detta arbete sköts med fördel på sin hemmamarknad och man bör inte kasta 

sig rakt ut på marknaden. Tillväxtverket anser att det är väldigt viktigt att man gör sin 

hemläxa på sin hemmamarknad först. För att hjälpa företagen med detta kan de använda sig 

av projektet Miljödrivna marknader. 

Generellt brukar inte Tillväxtverket göra satsningar på enskilda företag utan de satsningar 

som görs riktar sig mot grupperingar av företag, exempelvis genom satsning på nätvärk och 

klusteruppbyggnad. När projekten är avslutade hålls kontakt med nätverken löpande. 

Projektet fortgår med andra ord även om det formellt är avslutat. 

Kapital en bristvara 

Uebel (2010) poängterar att även Tillväxtverket har brist på kapital och kan inte driva hur 

mycket projekt och stimulanspaket som helst. Detta kan dock vara bra på sitt sätt, då det inte 

ska finnas för mycket pengar i stödsystemen utan det ska vara konkurrens om de statliga 

bidragen som finns att tillgå. Kapital ska vara en bristvara som Uebel (2010) förklarar det. 

Det är även bra att det finns olika vägar att gå för att söka finansiering. Det kan hända att en 

idé inte bedöms som attraktiv när den i själva verket är det. Då kan företagen ta det till nästa 

instans för att få finansiering prövad. 

Förbättring gällande stöd och hjälp av svensk miljöteknik 

Det finns vissa steg i processen som kan göras bättre för de svenska företagen, Uebel (2010) 

anser att staten borde ställa upp för de små- och medelstora företagen genom att erbjuda en 

bättre omvärldsbevakning. Det skulle kunna innefatta identifiering av marknader och vilka 

svårigheter och fördelar som finns på respektive marknad. Detta skulle kunna uppnås genom 

att utnyttja den kunskap svenska företag runt om i världen besitter. 

Arbetet med att stödja produktutveckling och stimulera klusterbildningar tror Uebel (2010) 

också är viktigt i framtiden och är någonting som de borde fortsätta att arbeta med. 

Det samarbete som idag sker inom nätverken kan även förbättras, Idag genomförs samarbetet 

ofta på regional nivå men Uebel (20201) tror att det är viktigt att samarbetet sker över de 

regionala gränserna då företag i andra regioner kan ha viktig kompetens och kunskap att bidra 

med. Uebel (2010) förklarar att det finns många organisationer som anordnar alternativa resor 
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och event på ett internationellt plan då Exportrådet ofta kan uppfattas som allt för kostsamt för 

de små företagen. 

Miljöteknik i framtiden 

Uebel har svårt att se hur Sverige ska bli ledande inom det hela segmentet miljöteknik. 

Sverige har inte den kritiska massa som krävs för att bli ledande inom hela området. I 

dagsläget satsar många länder på just miljöteknik, exempelvis har USA och Kina sagt att de 

ska bli världsledande. Det Uebel (2010)  rekommenderar är att Sverige identifierar 

delområden där vi kan ligga i fronten och där vi har potential. Exempel på områden där 

Sverige har god potential är vara biomassa och vattenrening. Uebel (2010) menar att det gäller 

att kämpa och akta sig från att tro att man är bäst och börja slappna. Konkurrensen finns och 

den är lika tuff som inom andra branscher. Vi har trots allt grundläggande förutsättningar för 

att bli lyckosamma globalt sett. 

4.10.3 Swentec 

Verksamhet 

Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, grundades 2005 inom ramarna för Nutek. Bodil Anjar 

(2010), ledamot, menar att syftet med organisationen är att utveckla en struktur, som både är 

övergripande och effektiv vilken stärker svensk miljöteknik. Detta innebär att Swentec inte 

arbetar med att guida enskilda företag till rätt myndigheter. Swentec fungerar som en länk 

mellan företagen och myndigheterna samtidigt som den är statligt finansierad. Organisationen 

representerar branschen ur olika synvinklar, dels ur företagarnas men även ur det statliga 

perspektivet. Swentec är underställda Näringsdepartementet och rapporterar således direkt till 

Näringsministern eller till Statssekreteraren. De har även i uppdrag att se till att de olika 

departementen som har näringslivsnytta träffas för att diskutera olika ämnen som rör 

miljöteknik.  

Ett viktigt arbete som Swentec utfört är den så kallade Handlingsplanen som arbetades fram 

under 2009. Denna innefattar 82 konkreta åtgärder som ska ge svensk miljöteknik de 

förutsättningar som behövs för att leverera världsledande lösningar till en hållbar framtid. 

Framtagandet av handlingsplanen skedde tillsammans med cirka 200 nyckelpersoner och var 

på begäran av regeringen. För att handlingsplanen ska få den genomslagskraft som behövs 

kommer den tas upp titt som tätt för att göra så många som möjligt medvetna om problemen 

berättar Anjar (2010).  



 Kapitel 4 – Statens arbete med miljöteknik 
 

48 
 

Swentecs arbete med företag 

Anjar (2010) menar att mycket av det arbete som bedrivs gentemot företagen sker genom 

olika nätverk, exempelvis Sustainable Sweden Southeast AB. Genom detta arbete kan de 

bygga plattformar så att bra idéer och affärsmodeller sprids genom de olika nätverken. De 

kluster som genererar någonting för dess medlemmar upplevs som positiva för företagen 

enligt Anjar (2010), annars blir det svårt för små företag att ta sig tid för klusterarbete då det 

inte genererar direkta intäkter för företaget. Det är även viktigt att dessa kluster inte enbart är 

regionala utan även branschanpassade.  

För att främja företagen så har Swentec en databas för de företag som vill bli presenterade på 

hemsidan. För att det ska vara enkelt att hitta de aktörer man söker har de blivit indelade efter 

sex kategorier; Miljöteknikföretag, Inkubatorer, Finansiärer, Nätverk, organisationer med 

branschfokus och statliga aktörer.  

Swentec är även delaktiga i projekt med statlig upphandling. Kraven för upphandlingen har 

vässats men ligger fortfarande inom de ramar som gäller. Genom dessa projekt kan företagen 

få goda referensprojekt de kan hänvisa till och visa upp. Anjar (2010) berättar att det 

exempelvis pågår ett projekt i Solna där det byggs en referensanläggning i form av en simhall 

som ska bli den mest energisnåla i Sverige.  

Förbättringar som kan göras i stödet av miljöteknik 

De grundläggande förbättringar som bör göras för svensk miljöteknik finns presenterade i 

handlingsplanen Swentec tagit fram. De mest elementära förbättringar som bör göras är en 

ökad satsning mer på projekt. 

”Idag är vi rädda för att satsa och det behövs inte fler exportsatsningsprojekt utan mer fokus 

på det tråkiga vardagsarbetet” (Anjar, 2010) 

Behovet av stimulans är inte enbart baserat på finansiering utan även på kompetens i form av 

exempelvis projektledning. Den hjälp företagen vill ha borde utgå från företagens behov och 

inte utifrån organisationerna mål. Vi måste bli bättre på att vända frågeställningen och fråga 

oss ”varför lyckas inte ni på marknaden” menar Anjar (2010).  

I Kalmar har regionförbundet en finansieringsmodell som borde användas i en mer nationell 

utsträckning. Modellen innefattar så kallade konsultcheckar där företagen ansöker om hjälp 

för diverse projekt och regionförbundet och företaget delar på fakturan. Detta är en modell jag 
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tror på, då företagen tar halva risken vilket leder till att företagen blir mer strategiska i den 

hjälp de efterfrågar menar Anjar (2010), som vidare säger att Problemet som finns är att 

miljöteknik inte är en ”riktig” bransch, utan snarare en sammanslagning av flera. Detta blir 

problem för både staten och företagen då många inte kan identifiera sig med branschen.  

Sverige är ett organisationsland vilket har resulterat i många små organisationer. Detta är inte 

positivt för branschen utan det vore bättre att ha färre aktörer som hjälper till, vilket skulle 

resultera i mer handelskraft. Detta system har till exempel Danmark, Österrike och 

Nederländerna vilket Swentec sett genom benchmarking av dessa länders arbete. 

Slutligen ger Anjar (2010) tre tips till förbättringar som bör ske inom 

stimulanssatsningarna:  

 Vända perspektivet och istället utgå från företagets behov 

 Mer långsiktighet och stabilitet i de stimulanser som finns 

 Tillföra den kompetens som saknas i företagen, så att de till exempel kan få hjälp med 

ansökningar och den efterföljande processen
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5. Företagsintervjuer  

I följande kapitel kommer vi att presentera sammanfattningar av de intervjuer vi genomfört 

med företag och kluster inom miljöteknikbranschen. Varje del inleds med en 

verksamhetsbeskrivning för att sedan övergå till frågorna som rör problemområdet.  

5.1 Företags- och klusterintervjuer 

5.1.1 Sustainable Sweden Southeast AB 

Verksamhet 

Sustainable Sweden Southeast AB är ett aktiebolag med 32 delägare varav 10 är kommuner 

och 22 är företag, berättar Managing Director Ann-Christin Bayard (2010). Företagen är av 

varierande storlek och arbetar alla med miljötekniska lösningar. Bland medlemmarna finns 

både producerandeföretag och konsultföretag. Organisationen är inte en vinstdrivande 

organisation utan syftet är att fungera som ett affärsgenererande nätverk. Alla delägare har 

miljö på agendan och vill arbeta för ett mer hållbart samhälle. De företag och kommuner som 

är delägare ingår partnerskap genom att köpa aktier i bolaget. Sedan betalar delägarna även en 

serviceavgift varje år vilket gör att de kan utnyttja de aktiviteter Sustainable Sweden bistår 

med. 

Organisationen grundades år 2001 och huvudanledningen var att mer samverkan behövdes, 

både mellan kommun och näringsliv men även företagen sinsemellan. Idag fungerar 

Sustainable Sweden som en förlängd arm mellan företagen och regionförbundet, som i sin tur 

har många internationella kontakter inom området miljöteknik. Det som är mest centralt för 

organisationen är att de arbetar utifrån företagens behov. 

Alla typer av miljötekniska företag i organisationen 

Sustainable Sweden har inte nischat in sig inom någon speciell sektor inom miljöteknik utan 

arbetar företag oavsett inriktning. Detta kan ses som en svaghet då klustret inte får den 

spetskompetensen som en nisch kan skapa men Bayard (2010) ser fördelar med detta då de får 

en bredd och kan erbjuda tjänster med ett brett perspektiv. 
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Samverkan en viktig del i miljöteknikbranschen  

Samverkan handlar mycket om kunskapsöverföring och behövs för företag inom denna 

bransch. Den största anledningen till att samverkan blir extra viktig är att de företag som är 

aktiva inom denna bransch ofta har den offentliga sektorn som kund. Detta innebär att 

affärsmöten oftast består av möten på både politisk- och på näringsnivå. Samverkan mellan 

kommun och företag öppnas nya dörrar för företag och kontakt med andra kommuner blir 

lättare att etablera, både på ett nationellt plan som på ett internationellt. Bayard (2010) menar 

att det är en självklarhet att kommuner ska vara med i organisationen och det ligger i allas 

intresse att näringslivet stimuleras då det leder till nya arbetstillfällen i kommunerna vilket i 

sin tur leder till skatteintäkter. Den samverkan Sustainable Sweden skapar, leder enligt 

Bayard (2010) till en ökad omvärldskunskap hos företagen. Denna kunskap hade, enligt 

Bayard (2010), varit svår för delägarna att erhålla på egen hand.  

Marknadsföring av företag sker inte individuellt 

Sustainable Sweden marknadsför inte de företag som ingår i organisationen individuellt. De 

har istället delat in företagen i grupper, exempelvis en grupp som enbart består av företag 

inom området biogas. Efterfrågas företag inom ett speciellt område plockas lämpliga företag 

ut och bildar en tillfällig gruppering. 

Vad som skiljer Sustainable Sweden från andra organisationer som arbetar med 

miljöteknikföretag 

Många av de organisationer som finns idag är statliga och där finns den största skillnaden. 

Sustainable Sweden är ett privat aktiebolag som enligt Bayard (2010) krattar manegen för 

företagen men även åt kommuner. De är en mer praktisk organisation som jobbar konkret med 

delägarna, det är affärer som gäller. Sustainable Sweden är även det enda miljönätverket som 

är ett aktiebolag. Företagsformen gör klustret mer flexibelt vilket leder till att arbetet kan ske 

utifrån medlemmarnas behov.  

Statligt finansiellt som hjälp till att driva organisationen 

Sustainable Sweden har under de senaste tre åren fått bidrag från Tillväxtverket. Syftet med 

detta bidrag är att hjälpa Sustainable Sweden med att bygga upp verksamheten till ett kluster. 

Tillväxtverket vill att klustret ska träffa andra kluster inom Sverige och utbyta erfarenheter 
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och på så sätt lära av varandra. 2010 är dock det sista året som detta bidrag kommer utdelas 

från Tillväxtverket. 

Hjälpa företag med finansiella stöd  

Sustainable Sweden erbjuder inte finansiellt stöd för företagen, däremot kan de hjälpa 

företagen att söka finansiella stöd från annat håll. Exempel på sådant stöd är konsultcheckar 

från regionförbundet som kan användas till förstudier av marknader, Tillväxtverkets program 

för miljödrivna marknader sams Sidas projekt i utvecklingsländer. 

Finansiella stöd för företags utlandssatsningar 

De företag som behöver finansiell hjälp inför utlandssatsningar kan ansöka om detta hos 

exempelvis Swedfund och Exportkreditnämnden. Denna finansiella hjälp fungerar dock som 

ett lån och ska således betalas tillbaka. Bayard (2010) påpekar att det oftast inte är den 

finansiella biten företagen behöver hjälp med utan behovet finns snarare i den praktiska biten. 

Institutioner som kan hjälpa företag med den praktiska biten 

Det finns branschorganisationer som kan hjälpa företagen med de mer praktiska problemen. 

Nackdelen med dessa är enligt Bayard (2010) att de inte har möjlighet att sätta sig in i 

företaget och dess behov. Sen finns även Exportrådet som kan hjälpa företagen med problem 

kring utlandsetableringar. Nackdelen med Exportrådet är att många småföretagare känner sig 

för små för att arbeta med dem. Det är även kostsamt för ett litet företag att anlita Exportrådet. 

Annan kritik som riktats mot Exportrådet är att de mäter sin framgång efter hur mycket 

intäkter de får och inte efter hur mycket företagen de arbetar med utvecklas. Utöver detta är 

Exportrådet duktiga i det område de är verksamma inom och det är positivt att de finns ute i 

världen menar Bayard (2010). 

Annat fokus från statligt håll gällande stimulans till företag 

Gällande den statliga stimulansen så ser Bayard (2010) att regeringen och dess organisationer 

skulle kunna stötta företagen mer och få dem aktiva. Fler satsningar skulle göras på 

småföretag med ett fokus på finansieringsmöjligheter, marknadsaktiviteter och så vidare. Den 

statliga sidan skulle kunna bistå med mer resurser som stöttar företagen, som på så vis når en 

ökad tillväxt. Bayard (2010) anser inte att staten ska ta över Sustainables roll, den biten sköts 

bättre av näringslivsaktörer. Det är snarare ett högre stöd inriktat på småföretagare som 

saknas och de som arbetar med de små företagen borde få mer resurser. 
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Det statliga arbetet skiljer sig åt mellan länderna 

Bayard (2010) förklarar att arbetet med att stimulera företag sker på olika sätt, länder emellan. 

Som exempel nämns Holland, Danmark och Tyskland. I dessa länder stimulerar staten efter 

andra premisser än regeringen i Sverige. I dessa länder fokuserar staten på att hjälpa företagen 

med finansiering av exportaktiviteterna, vilket underlättar och möjliggör företagsetableringar. 

I Danmark arbetar den statliga sidan exempelvis hårt för att danska företag ska vinna 

upphandlingar i andra länder. I Sverige är staten mer tillbakahållen då det gäller finansiell 

rådgivning. 

5.1.2 Ariterm Sweden AB  
Verksamhet 
Ariterm Sweden AB är ett koncernbolag och tillsammans med sitt systerbolag i Finland har de 

130 anställda berättar VD Staffan Lundegårdh (2010). Ariterm är ett relativt litet företag med 

17 anställda i Kalmar varav fem stycken arbetar med att sätta ihop de olika komponenter som 

köps in från både svenska och internationella underleverantörer. Ariterm utvecklar, tillverkar 

och marknadsför kaminer som använder sol, pellets, ved och flis som energikälla.  

Ariterms internationaliseringsprocess startade då företaget etablerade sig via distributörer i 

Danmark, Tyskland och Österrike, länder som tidigare har haft en stark tradition till 

pelletsbrännare. Valet att använda distributörer på de internationella marknaderna beskriver 

Lundegårdh (2010) som en medveten strategi. Idag är företaget representerat på 15 marknader 

i Europa och nästa steg i internationaliseringsprocessen är att etablera sig på den 

Nordamerikanska marknaden. 

Statlig hjälp  

Ariterm har vänt sig mot statliga organisationer för att få hjälp med 

grundläggandeinformation om internationella marknader. Trots de höga kostnader som ett 

projekt med Exportrådet innebär har företaget valt att konsultera rådet då de har en bred 

kunskap och information om marknader som skulle vara allt för resurs- och tidskrävande 

krävande för Ariterm att själva hitta. Enligt Lundegårdh (2010) har det dock uppstått vissa 

problem då Exportrådet har anlitats för att hjälpa företaget vid en utlandsetablering. 

Informationen har varit bristfällig då den vid ett jämförande med alternativa källor visat sig 

felaktig, då den innehöll felaktiga siffror, bedömningar och data. 
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Användandet av statligt stöd 

Det finansiella stöd som skulle kunna skjutas till i verksamheten skulle förgrenas och bland 

annat gå till nyanställning av personal som skulle sköta det vardagliga arbetet på företaget. På 

så sätt skulle kompetensen inom företaget frigöras och alla skulle då kunna arbeta inom sina 

styrkeområden. Finansiell stimulans skulle kunna hjälpa företaget att driva olika 

utvecklingsprojekt vilket skulle föra företaget framåt. För att Ariterm som företag ska kunna 

utvecklas och på så sätt positionera sig starkare på den svenska marknaden, krävs resurser.  

Även en mer omfattande statlig stimulans av små miljöteknikföretag skulle kunna genera en 

bra och stabil hemmamarknad vilket skulle kunna göra de små företagen mer innovativa. 

Synen på den statliga stimulansen 

Lundegårdh (2010) anser inte att det finns en brist på stimulansåtgärder som ett litet 

miljöteknikföretag kan söka, snarare tvärtom. Dock blir det problem för ett litet företag som 

Ariterm när det kommer till ansökningsprocessen som ofta upplevs som en lång och 

byråkratisk process. Företaget har en förståelse för att utdelningen av den finansiella 

stimulansen måste ske på rätt sätt. Men för ett litet företag som Ariterm med endast ett fåtal 

anställda är det oerhört tids- och resurskrävande att söka efter möjligt stöd. Lundegårdh 

(2010) ser även problem i ansökningsprocessen som är väldigt komplex och tidskrävande, 

vilket är svårt för ett litet företag att prioritera.  

Ariterm upplever att de ibland är för små för att få sin röst hörd bland de statliga organen och 

ser även att de hade kunnat utvecklas mer om stimulansarbetet sett annorlunda ut. Företaget 

upplever dessutom att den efterprestation som krävs då man erhållit offentligt kapital är 

alldeles för omfattande och resurskrävande vilket har gjort att man har skalat ner antalet 

ansökningar. Bristen på finansiell stimulans har lett till att företaget gjort en paus i 

uppdateringen av befintliga produkter och fokuserar istället enbart på att utveckla nya.  

Nätverk och kluster 

”Det primära för oss är inte att hitta kunder och det är det företagsklustren är till för” 

(Lundegårdh, 2010) 

För att kunna söka de finansiella stimulanserna utan att ta för mycket av de egna resurserna, 

har företaget anlitat EU-byrån som med sammanställaningen i sin tidning hjälper företag att 

bevaka marknaden efter tillgängliga stöd och bidrag. Dessutom är företaget medlemmar i 
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SWEBIO; Svenska bioenergi föreningen, SBBA; Swedish burners and boilers association och 

PELSAM; Pelletsbranschens samarbetsorganisation. I dessa branschorganisationer kan 

företag få hjälp att knyta viktiga kontakter vid större branschmässor i Europa.  Trots det stöd 

som erbjuds har företaget vid ett flertal tillfällen valt att tacka nej till att delta i utställningar 

tillsammans med andra miljöteknikföretag. Av tidigare erfarenhet vet Lundegårdh (2010) att 

ett besök på en europeisk mässa oftast resulterar i en bunt visitkort, där majoriteten av 

kontakterna inte har som mål att lägga en order.  Företaget skulle inte klara av att hantera alla 

kontakter som skulle inbringas vid ett sådant tillfälle på grund av den resursbrist som finns i 

företaget. 

Förslag till förbättring 

Lundegårdh (2010) menar att de krav på uppgifter som måste vara med i ansökan är alldeles 

för höga. För ett företag som söker stöd för produktutveckling kan det vara svårt att motivera 

hur mycket företaget kommer tjäna på produkten, speciellt om man befinner sig i en bransch 

som ständigt är i förändring.  Istället skulle Lundegårdh (2010) vilja se en ansökningsprocess 

där man fokuserar på företaget för att avgöra hur pass innovativa de är samt om en ekonomisk 

satsning på en idé skulle kunna passa in i det framtida miljötänket. Lundegårdh (2010) ser 

även att det skulle kunna chansas mer inom de statliga organen och inte alltid ta det säkra före 

det osäkra när det kommer till att betala ut finansiell stimulans till små miljöteknikföretag.  

Vidare förklarar Lundegårdh (2010) att när den svenska marknaden började stagnera år 2007 

var företaget tvungna att dra ner på vissa verksamhetsområden samt reducera personalstyrkan 

från 42 till 17 anställda. Bakomliggande orsaken till den avstannade marknaden var på grund 

av de bidrag som regeringen betalade ut till privatpersoner som valde att byta energikälla från 

olja eller el till förnyelsebar energi. År 2006 var ett bra försäljningsår för Ariterm då många 

privatpersoner tog nytta av bidraget som politikerna betalade ut. Dessvärre resulterade 

bidragen senare till en mättad marknad som senare kom att stanna av helt och hållet. Detta, i 

kombination med lågkonjunkturen är enligt Lundegårdh (2010) de mest primära orsakerna till 

varför Ariterm är i behov av statlig stimulans. 

”Ge inte bidrag till det som är bra, straffa det som är dåligt så löser marknaden det själv” 

(Lundegårdh,2010) 

Det primära problemet idag är enligt Lundegårdh (2010) att politikerna vill hjälpa och främja 

små miljöteknikföretag men någonstans på vägen så möts inte de statliga organen och 
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företagen. Ariterm ser svårigheter i att som ett litet företag komma i kontakt med en större 

statlig enhet utan byråkratiskt krångel. Därför efterfrågar Lundegårdh (2010) ett forum där 

statliga organ och små miljöteknikföretag kan mötas på ett enkelt sätt, en tydlig grupp med 

syfte att satsa på forskning och utveckling inom området dit företagen kan vända sig utan 

myndigheter och mellanhänder som förlänger processen. Vidare tycker Lundegårdh (2010) att 

branschen skulle behöva brytas ner i ytterligare segment. På så sätt skulle det bli enklare för 

politikerna att se var resurserna behövs. Om det redan finns ett sådant forum tycker han att 

politikerna har misslyckats med att nå ut till företagen med information om detta. Vidare 

eftersöks en större förståelse av de statliga organen som betalar ut finansiell stimulans, då 

företaget upplever att stimulansen når de mål som politikerna själva är intresserade av, inte dit 

stimulansen faktiskt behövs. Lundegårdh (2010) menar även att den svenska staten skulle 

kunna ta täten ut i Europa och kratta manegen för de svenska miljöteknikföretagen. Detta 

genom att visa andra länder hur miljötekniken ser ut i Sverige samt hur vi har ställt om vår 

energiförbrukning. På så sätt skulle Ariterm bli en naturlig pusselbit i processen. 

De råd och tips som Lundegårdh (2010) skulle vilja ge till de som beslutar om finansiell 

stimulans till små företag inom miljöteknikbranschen är en bättre insyn i de statliga organens 

bedömningsgrunder, Lundegårdh (2010) förklarar att Ariterm aldrig har fått veta varför de har 

fått avslag på en ansökan. En bättre förståelse av bedömningsgrunderna skulle definitivt 

underlätta ansökningsprocessen för företaget. Slutligen menar Lundegårdh (2010) att ur 

regeringssynpunkt måste politikerna bli tydligare i sin policys angående vad som kan klassas 

som förnybar energi då han idag uppfattar en viss förvirring på marknaden. 

5.1.3 Kalmec Export AB 

Verksamhet 

Kalmec export är ett aktiebolag med 4 anställda baserat i Kalmar. Åke Anderzén (2010), 

General Manager på Kalmec berättar att företaget fungerar som en representant åt, framför 

allt, utvalda Skandinaviska tillverkare av verkstads produkter inom kommunal utrustning, 

balpressar, komprimatorer, bygg- och anläggningsutrustning.  Marknaden Kalmec fokuserar 

på är Mellanöstern, vilket grundar sig i Anderzéns bakgrund på företaget Norba. På Norba 

hade Anderzén till uppgift att sälja in produkterna på så kallade ”icke etablerade marknader”. 

Där fick han erfarenheter från att göra affärer i Asien, Afrika och Melanöstern. Anledningen 

till att det blev just fokus på Mellanöstern beror, enligt Anderzén (2010), på att det finns ett 
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stort behov av deras produkter där och att det är där det finns de mest köpstarka kunderna. 

Kunderna är både statliga, i form av kommuner, och privata företag.   

Hjälp från statliga organisationer 

Anderzén (2010) berättar under intervjun att de har varit flitiga besökare på de mässor som 

exportrådet anordnat i Mellanöstern, men tyvärr har de slutat att anordna dessa i Mellanöstern, 

fortsätter han. Mässorna fungerade både som en träffpunkt, där man kunde möta potentiella 

kunder och uppdragsgivare, men även som en plats där man som företag kunde lära sig 

väldigt mycket. Företagen tränas i att själva möta marknaden på plats, istället för att göra 

efterforskningar från hemmaplan.  

Enligt Anderzén (2010)  för exportrådet en tynande tillvaro i Mellanöstern. Han poängterar 

dock att i det stora hela är han nöjd med det stöd och hjälp som regeringen erbjuder, men att 

de många gånger befinner sig långt ifrån den verklighet företagen befinner sig i. Företagen 

måste leva på att göra affärer och sälja. Enligt Anderzéns uppfattning så fokuserar 

myndigheterna och organisationerna på Baltikum, Ryssland och Asien, vilket återspeglas i de 

nerlagda exportrådskontoren och ambassaderna i Mellanöstern. Efter över 20 års verksamhet i 

Mellanöstern, så kan Anderzén (2010) och Kalmec i dagsläget inte se något behov av statligt 

stöd i deras arbete. 

 

5.1.4 Mercatus Engineering AB 

Verksamhet 

Mercatus Engineering AB är ett företag med 15 anställda som är baserat i Vimmerby samt en 

anställd som arbetar på ett säljkontor i Stockholm. Enligt Anders Adolfsen (2010), VD för 

Mercatus Engineeing AB, tillhandahåller företaget produkter för rening av olika vätskor som 

anses skadliga för miljön. Företagets största marknad är den skandinaviska i allmänhet och 

Sverige i synnerhet. Företaget har även export till andra länder och följer även med andra 

svenska företag ut i världen, exempelvis SKF och Sandvik, vilket är det vanligaste sättet för 

Mercatus produkter att nå ut i världen. Adolfsen (2010) berättar att företaget inte har en 

uttalad exportsatsning utan den nuvarande strategin är en satsning på de nordiska länderna. 

Företagets personal i Vimmerby arbetar mot olika marknader, exempelvis har de finsktalande 

personal som fokuserar på den finska marknaden. Företaget satsar inte på att etablera sig på 
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de stora marknaderna, exempelvis Kina, då de marknaderna är väldigt komplexa och det krävs 

mycket ekonomiska resurser för att arbetet ska bli lyckosamt. 

Deltagande i arrangemang i statlig regi 

Adolfsen (2010) berättar att företaget deltagit i olika arrangemang riktade mot andra 

marknader, till exempel i Kina. Dessa arrangemang har varit i Exportrådets regi och Adolfsen 

upplever inte att de fått ett så stort stöd från de olika statliga organisationerna. Det var ingen 

positiv erfarenhet för Mercatus och Adolfsen (2010) beskriver arbetet som tungrott. 

Det finns mycket bidrag och hjälp att få för att gå utomlands och för att utveckla idéer menar 

Adolfsen (2010). Mycket av det stöd man kan få går att söka om man vill utveckla sina idéer i 

Kina, vilket de har provat genom att delta. Ansvariga för detta projekt var Swedfund. 

Adolfsen (2010) tycker att det är fel väg att gå, då det vore bättre att utveckla tekniken på 

hemmaplan och få den att fungera fullt ut för att sedan ta steget utomlands. Adolfsen (2010) 

poängterar att detta är ett specifikt fall men det är ändå hämtat ur verkligheten. 

Mercatus har även varit med i ett projekt i Almis regi. Detta projekt gällde Polen och en 

delegation med Almi och andra miljöteknik företag åkte på besök. Adolfsen (2010) förklarar 

att denna resa gjordes utan någon grundläggande information om den marknad de besökte, 

vilket var negativt. Adolfsen (2010) tycker att det känns som man bara kastas ut på nya 

marknader vilket man satsar mycket pengar på och sen blir det inget mer av projektet. 

De har även sökt bidrag hos Energimyndigheten. Detta arbete var väldigt mödosamt och det 

var svårt att få till stånd ett möte. När Mercatus väl fick till ett möte avslogs deras ansökan då 

deras produkt inte ansågs lovande. Det Adolfsen (2010) tycker känns anmärkningsvärt i detta 

fall var att det var en geolog vilken gjorde bedömningen av deras produkt, som handlade om 

membranteknik för biogas. 

Adolfsen (2010) berättar att de även fått bidrag från Energimyndigheten. Detta projekt 

involverade andra företag men Mercatus var tvungna att dra sig ur på grund av finanskrisen. 

Nätverk en viktig del 

Adolfsen (2010) anser att det är viktigt med nätverk för att lyckas inom miljöteknik 

branschen. Företaget ingår bland annat i tre nätverk, Swentec, Sustainable Sweden Southeast 

och SET. Dessa driver de synpunkter företagen har och försöker få till en bättring. För att 

företaget ska kunna använda de stimulanser som finns anser Adolfsen (2010) att företaget 
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måste ha bra nätverk gällande myndigheter för att de ska kunna nå fram i de kanaler som 

finns. 

Satsningen på svensk miljöteknik 

Idag satsas stora belopp på svensk miljöteknik. Denna satsning anser Adolfsen (2010) borde 

vara mer långsiktig och fokuseras till den svenska marknaden. Detta istället för att lägga stora 

summor på delegationer och resor. Dessa resor kan företag med välutvecklade produkter ha 

nytta av men Mercatus har det inte då produkterna ständigt är i utveckling. 

Adolfsens (2010) förslag till förbättring är att de satsningar som görs skall fokusera på 

utveckling av produkter på hemmamarknaden istället för resor till andra marknader. Med 

utveckling av ny teknik kommer fördelarna sedan komma menar Adolfsen (2010). 

Satsningarna ska även vara mer långsiktiga och ha en bättre uppföljning. Idag upplever 

Adolfsen (2010) att mycket av pengarna försvinner i administrativa kostnader.  

Den process som krävs för att söka bidrag känns väldigt byråkratiskt och omfattande 

beskriver Adolfsen (2010). För ett litet företag krävs det mycket tid och kraft för att hitta de 

olika bidrag som går att få. Det finns mycket bidrag att få men det är väldigt resurskrävande 

för företagen att få dem. 

Ett förslag Adolfsen (2010) tror skulle förbättra situationen är om det fanns ett råd dit man 

kunde vända sig för att få bidrag. Här skulle företagen kunna visa sina idéer, vilket skulle 

kunna påminna om tv-programmet Draknästet, där entreprenörer presenterar sina idéer för 

investerare. I detta råd skulle även personer med rätt kunskap och kompetens finnas, vilket 

han upplever saknas idag. 

Att arbeta med referensanläggningar tror även Adolfsen (2010) vore ett bra sätt för att 

presentera företag och dess idéer. Detta arbete skulle då ske på den svenska marknaden och 

utländska potentiella kunder skulle kunna komma till Sverige för att se produkterna. Idag görs 

arbetet tvärtom, med stora satsningar utomlands anser Adolfsen (2010). 

De satsningar som görs idag upplever Adolfsen (2010) fokuserar på stora företag och de får 

alldeles för mycket resurser. Han upplever det som att de små företagen glöms bort. Man 

pratar mycket från statligt håll att det verkligen satsas på svensk miljöteknik, men Adolfsen 

(2010) upplever inte att så är fallet. 
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5.1.5 Purac 

Verksamhet 

Purac är en del i koncernen Läckeby Water AB, som innefattar Purac, Läckeby products och 

Läckeby service. Enligt Peter Thulin (2010), marknadschef, är Purac är koncernens 

entreprenad verksamhet och är världsledande inom rening av avlopps- och drickvatten samt 

inom innovativ behandling av biologiskt avfall. Företaget bygger anläggningar såsom 

kommunala vattenverk, avloppsreningsverk och biogasanläggningar. Purac är den största 

delen inom koncernen och representerar 75 % av den totala omsättningen för företaget. 

Företaget finns representerat i Sverige, Danmark, Tyskland, Kina och Sri Lanka. Här har 

företaget kontor men även ”brevlådeföretag” i andra länder där företaget bedriver projekt 

berättar Thulin (2010). De marknader som ses som de för företaget är Skandinavien, Öst-

Europa, Kina och Sydost Asien. Företaget har arbetat utomlands sedan 1970-talet och skälet 

till att de tog steget ut på den internationella marknaden var att marknaden i Sverige blev 

aningen mättad efter kraftig utbyggnad av VA anläggningar. Den första marknaden Purac tog 

steget till var till Tyskland. Nord-Afrika var också en tidig marknad som Purac tog steget till 

med hjälp av finansiering från Sida.  

Arbete med statliga organisationer 

I viss mån har vi använt oss av den statliga hjälp som finns att få berättar Thulin (2010). Det 

är främst Exportrådet företaget varit i kontakt med, i och med att de har kontor ute världen 

med aktiviteter i anslutning till kontoren. En del av dessa aktiviteter har vi varit delaktiga i, 

med i våra ögon har dessa aktiviteter inte gett så mycket då de har haft svårigheter att 

attrahera rätt publik, det har inte varit så många potentiella kunder med utan det har varit 

myndighetsmänniskor på plats istället, vilka inte är vår kundgrupp förklarar Thulin (2010).  

Thulin (2010) förklarar att Purac använder sig av andra myndighetskontakter ute i världen. 

Det kan exempelvis vara handelsfrämjare som arbetar på svenska ambassader eller 

motsvarande och dessa personer är väldigt engagerade och kunniga samt hjälper de oss att ta 

fram värdefulla kontaktuppgifter. Detta är en del som vi gärna arbetar med och använder oss 

mycket av.  

Thulin (2010) berättar även att Sida varit en viktig del för Purac och många av de projekt de 

arbetat med. Detta gällde främst projekt i Kina och Sri Lanka. Det handlar om fördelaktiga lån 

snarare än bistånd och låg till grund för vårt arbete i Kina och har varit till stor nytta för oss.  
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Gällande forskning och utveckling har företaget haft samarbete med Lunds Tekniska 

Högskola och JTI men inte direkt med andra statliga forskningsdeltagare. Företaget har inte 

sökt pengar från statligt håll som skulle vara ämnat för forskning. Anledningen till det är att 

det är en resursfråga då det kräver att man har folk som arbetar med det för att det ska bli 

någonting menar Thulin (2010). Det är inte den offentliga biten som felet finns hos, utan 

snarare att man som företag inte har de resurser som krävs för att arbeta med projekt.  

Förbättring av stimulansarbetet 

Thulin (2010) anser att han inte har tillräckligt med kunskap för att uttala sig om förändringar 

som bör göras. Företaget har även inte haft det stora behovet av statlig stimulans vilket bidrar 

till att det blir svårt för Purac att yttra sig.  

5.1.6 Ventim Ventil och Instrument AB 

Verksamhet 

Ventim är ett agenturbolag, grundat 1981, som erbjuder produkter inom flödesteknik berättar 

VD Thony Lundell (2010). Ventim ingår i den större koncernen Indutrade AB men styrs 

separat. Företaget har ingen egen produktion utan levererar produkter från andra tillverkare. 

Företaget har 37 anställda varav 22 finns i Kalmar. I Sverige har företaget säljkontor i Gävle, 

Stockholm, Göteborg, Sundvall och Kristianstad. Den svenska marknaden är den 

huvudsakliga för företaget, men de har även kunder i Finland, Norge och Danmark. 

Anledningen att de tog steget till Finland och Danmark var för att kunder kontaktade Ventim. 

Den export som företaget bedriver är direkt export ifrån Sverige. De främsta kunderna hittas i 

segmentet Vatten och Avlopp. Kommuner är den största kundgruppen för Ventim och 

försäljningen till kommuner representerar 27 % av företagets omsättning. Detta kundsegment 

har ökat stadigt de senaste 10 åren. Ventim fungerar som en exklusiv återförsäljare för många 

av produkterna på den svenska marknaden vilket är en medveten strategi för företaget. Idag 

tittar företaget kontinuerligt mot andra marknader än de som de är aktiva på och eventuell 

expansion sker via förvärv av andra aktörer berättar Lundell (2010). 

Ventim är medlem i armaturföreningen som är ett kluster inom det område som företaget 

verkar. Här diskuterar de gemensamma intressen mellan företagen och Lundell ser detta 

medlemskap som viktigt. Genom klusterverksamheten kan de utbyta erfarenheter med 

varandra vilket är viktigt för framtiden. 
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Hjälp från statliga organisationer 

Ventim har använt sig av den hjälp som Exportrådet har att erbjuda. Detta gällde då företaget 

ville hitta nya leverantörer på den kinesiska marknaden. Projektet gick dock inte längre än ett 

grundläggande möte då Ventim gjorde ett förvärv i Sverige och fick de leverantörer man 

sökte. 

Enligt Lundell (2010) har Ventim inte specifikt märkt av att det genomförs satsningar på 

miljöteknik i Sverige. Däremot märker de att miljön har blivit ett hetare ämne i samhället. 

Detta genom att kunderna måste uppdatera sina anläggningar till att bli mer miljövänliga får 

företaget order på de produkter de tillhandahåller. Skillnaden märks för företaget i den ökade 

efterfrågan på miljövänliga produkter. Ventim arbetar även med egna miljökrav på de 

produkter de tillhandahåller.  

Under finanskrisen har Lundell sett stora skillnader på de företag som arbetat mot kommuner 

och de som ej haft dessa som kunder. Kommunerna har, till skillnad från den privata sektorn, 

haft en stabil efterfrågan även under den ekonomiskt ansträngda perioden. Lundell (2010) 

poängterar dock vikten av att inte vara för beroende av denna typ av projektbaserad 

försäljning då frekvensen av projekt varierar över tiden. Ett företag måste ha en 

grundförsäljning att stå på för att klara de perioder då projekten sinar.   

Exportrådet är den enda organisationen i statlig regi som Ventim har varit i kontakt med. Det 

är även denna organisation som Lundell (2010) ser det som mest troligt att de kommer 

kontakta om de skulle behöva hjälp i framtiden. I dagsläget är organisationen självgående och 

känner inte behovet av den hjälp som finns att tillgå. 

Den satsningen som görs på kommuner ser Lundell (2010) som positiv, då det genererar mer 

intäkter för företaget. Ju fler anläggningar som måste uppgraderas av miljöskäl, ju fler projekt 

får företaget.  
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6. Analys  

Analyskapitlet sammanflätar den teoretiska referensramen med den empiri vi samlat in. I 

kapitlet presenteras en analys där det bakomliggande arbete regeringen utfört i syfte att 

stödja den svenska miljötekniken ställs emot den teoretiska referensramen. En övergripande 

uppdelning av Nationell- respektive Internationellmarknad har gjorts för att illustrera vart de 

olika stimulanserna riktar sig.  

6.1 Nationell marknad 

6.1.1 Organisation och myndighetssammansättning 
I ett tidigt försök till att kartlägga de organisationer och myndigheter som arbetar med att 

stimulera svensk miljöteknik upptäckte vi problematiken med den breda branschdefinitionen. 

Sammansättningen av stimulerande organisationer och myndigheter inom branschen 

miljöteknik är väldigt komplex. Det finns många organisationer som arbetar gräns- och 

områdesöverskridande vilket gör verksamhetsgränserna defusa.  Medans Tillväxtverket 

uppfattar detta som en styrka då samordningen ökar, delar vi Swentec uppfattning om att för 

många stimulerande organisationer skapar en förvirring hon företagen då 

verksamhetsområdena blir otydligare. Ett praktiskt problem skapat av organisations- och 

myndighetsstrukturen illustrerades under intervjun med Mercatus. Då de offentliga 

organisationerna ibland har olika mål slits företagen mellan dessa och förvirring uppstår. I 

detta fall uppmanade det handelsfrämjande exportrådet en tidig internationalisering och en 

utveckling på den Kinesiska marknaden.  Mercatus själva delade istället Tillväxtverkets syn 

på att fokusera på att initialt växa sig stark på hemmamarknaden för att sedan hemifrån samla 

information gällande en eventuell internationalisering. Med detta sagt illustreras problemen 

kring samordning av de stimulerande organisationerna som Uebel (2010) nämnde under 

intervjun, där myndigheternas mål drar företagen åt olika håll. 

6.1.2 Forskning och utveckling 

Porter (1990) anser att FoU är en viktig del i regeringens arbete då det blir för kostsamt för 

landets företag att bära och bedriva den på egen hand (Porter, 1990). Bilden av att FoU är dyrt 

och resurskrävande fick vi bekräftad under intervjun med Ariterm. Enligt Lundegårdh (2010) 

så är det inte kunskapen som är flaskhalsen i FoU problematiken utan den kostnad för 

företaget som krävs för att åsidosätta personal för FoU.  
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I de FoU-projekt organisationerna Formas, Vinnova och Mistra bedriver, kan vi se starka 

paralleller till det arbete Porter (1990) förespråkar i teorin. Då Formas fokuserar på projekt 

som innefattar tvärvetenskapliga och ämnesövergripande problem, sprids resultaten lättare 

inom och mellan industrier. I och med att kunskapen sprider sig mellan företagen blir 

regeringens satsning mer effektiv och avkastningen på det satsade kapitalet högre. 

Avkastningen i detta fall är en effektivare industri med en förhöjd kunskap, vilken i slutändan 

genererar mer skatteintäkter som får resultatet att landets levnadsstandard höjs.        

Det problem vi har identifierat i företagsintervjuerna är inte bristen på tillgängligt kapital, 

utan snarare att den process som föreligger uppfattas som för omfattande, byråkratisk och 

komplex.  

6.1.3 Regeringens satsning på små miljöteknikföretag  

Som vi nämner i inledningskapitlet består 80 procent av miljöteknikföretagen av mindre än 10 

anställda. Vi har utifrån intervjuerna med Sustainable Sweden Southeast, Ariterm och 

Mercatus kunnat se att företagens storlek varit ett problem, då de små företagen upplever att 

prioriteringen ligger på större företag. Ariterm påpekar att de finner svårigheter i att komma i 

kontakt med myndigheter gällande stimulans. De svårigheter företaget upplever är att 

myndigheterna inte tar sig tid på grund av Ariterms storlek. Detta är någonting som har 

uppfattats som ett problem även från regeringen och specifika satsningar har gjorts som riktar 

sig till små, miljötekniska företag av bland annat Exportrådet och Tillväxtverket.  

6.1.4 Regeringens arbete med att öka efterfrågan på miljöteknik 

Lundell (2010) kan se en tydlig skillnad i sin bransch mellan de företag som har offentliga 

kunder, främst i form av kommuner, och hur de har klarat finanskrisen. De företag med 

kommuner som kunder har klarat finanskrisen bättre än företag som inte har det. Både Porter 

(1990) och Lundell (2010) menar att en varierad kundgrupp stärker företaget och gör 

företagen mindre beroende av offentliga kunder. Tre av de fem intervjuade företagen har haft 

kommuner som kund, Ariterm, Purac och Ventim. Enligt Anjar (2010) blir det vanligare att 

kommuner ställer högre krav i sina offentliga upphandlingar gällande miljötekniska krav, och 

detta ställer högre krav på företag som vill ha offentliga kunder vilket driver utvecklingen 

framåt. Enligt Porter (1990) innebär kommunernas efterfrågan av ny miljöteknik att företagen 

utvecklas och vinner internationella konkurrensfördelar, bland annat genom att vara tidigt ute 

på marknaden med innovationerna.  
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Exemplet i intervjun med Anjar (2010), där Solna kommun hade som mål att bygga den mest 

energisnåla simhallen i Sverige, är ett bra exempel där kommunens upphandlingskrav leder 

till- och underlättar innovation. Denna typ av projekt, så kallade demonstrationsanläggningar, 

ser vi som goda exempel där framgångsrika teknologier och praktiska lösningar presenteras. 

En av projektens främsta styrkor är att flera företags kunskaper och teknologier kopplas 

samman och erbjuder potentiella kunder en helhetssyn. Denna sammansättning av företag 

visas inte som en anonym helhetslösning utan som en symbios av företags innovativa 

lösningar. I Swentecs kartläggning av de svenska demonstrationsanläggningarna samlas 

information om marknaden på ett överskådligt sätt. Enligt Porter (1990) underlättar denna 

informationssamling processen då internationella köpare söker svenska leverantörer inom 

miljöteknik och exempel på vad dessa åstadkommit. Det här ser vi som en god stimulans för 

att främja exporten av svensk miljöteknik och är även någonting som Adolfsen (2010) 

efterlyser i högre utsträckning.  

 

Enligt Porter (1990) kan regeringen påverka efterfrågan av en produkt genom att ställa krav 

på till exempel miljöpåverkan. Ekodesigndirektivet är ett exempel där regeringen har satt upp 

en standard och på sätt ställt krav på företagen vilket gynnar miljön och miljötekniken. Enligt 

Swentecs rapport Svenska strategier och initiativ för främjande av miljöteknik är insatser med 

syfte att öka efterfrågan i Sverige inte vanligt förekommande. Detta är någonting Swentec 

förespråkar och ser som positivt. Vi har dock, i vår företagsintervju med Ariterm, 

uppmärksammat negativa konsekvenser med denna åtgärd. Ariterm upplevde en dramatisk 

ökning av efterfrågan efter regeringens beslut att subventionera övergången från oljebaserad 

uppvärmning till pelletsbaserad. Detta innebar att alla resurser fick sättas in på tillverkning 

och försäljning och när efterfrågan slutligen mattades av var det endast en liten del av 

marknaden kvar. Konsekvenserna av den stagnerade marknaden har lett till att företaget varit 

tvungna att dra ner personalstyrkan med 50 procent. Detta är ett tydligt exempel på de risker 

Porter (1990) ser med att staten skapar efterfrågan artificiellt.  

 

Regeringen bör istället arbeta med skattelättnader för att stimulera marknaden enligt Porter 

(1990). Lundegårdh (2010) påpekar även nackdelarna med att gynna det som är bra och 

föreslår istället att regeringen istället bör straffa det som är dåligt. Den satsning regeringen 

genomfört med syfte att stärka miljöteknik branschen har Lundell (2010) i praktiken inte 

märkt av. Däremot har Ventim uppmärksammat en högre efterfrågan på miljötekniska 

lösningar då miljö blivit ett hetare ämne.  
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6.1.5 Kluster 

Regeringen förutspråkar klusterbildning då det underlättar deras arbete ur många aspekter. 

Det blir dels lättare att identifiera företagens behov utifrån dem, och de bidrar även med en 

förbättrad fördelning av den hjälp som ges ut. Genom att hjälpen fördelas på ett kluster 

undviks den favorisering som kan uppstå vid individuellt företagsstöd.  En annan fördel med 

kluster, som lyftes fram i intervjun med Tillväxtverket, är att satsningarna får större 

genomslagskraft då kunskapen och erfarenheten som erhålls genom klustret får en spridning 

genom alla företag som ingår. Enligt Porter (1990) är regeringens roll inte att skapa kluster 

utan att främja, stödja och stimulera dem. Det här är en syn Tillväxtverket delar, vilket de 

även fokuserar på i och med projektet Miljödrivna marknader.   Det är viktigt att krav ställs 

på företag som ingår i klustret, ju mindre nischat klustret är ju mindre fördelar finns det för 

medlemmarna. Denna syn delas inte med Bayard (2010) som istället anser att bredden av 

klustret är en styrka då de kan erbjuda ett brett perspektiv gällande miljöteknik. Den positiva 

synen på kluster delas inte av Ariterm Sweden AB där Lundegårdh (2010) poängterar att de ej 

har möjlighet att avvara tid och resurser på aktiviteter som inte generar intäkter för företaget. 

6.1.6 Ekonomisk stimulans 

Enligt Porter (1990) är kapital en förutsättning för ett lands ekonomiska tillväxt. Kapitalet bör 

vara tillgängligt och attraktivt, ur ett företagsperspektiv. (ibid.). Regeringen arbetar med 

finansiering av miljöteknikföretag genom olika organisationer. Vi har sett att regeringen delat 

upp det offentliga kapitalet genom att fördela det inom olika organisationer och myndigheter, 

vilka befinner sig på olika nivåer: internationell, nationell samt regional. Enligt Uebel (2010) 

görs fördelningen i syfte att komma närmare företagen då det är svårt att göra en rationell 

bedömning på dem utan att ha en lokalare anknytning. Detta ser vi även som en ökad 

tillgänglighet av kapitalet, då företagens arbete med att komma i kontakt med finansiärerna 

underlättas.  Då vi under intervjun med Uebel (2010) på Tillväxtverket fått förklarat för oss 

att riskkapital bör vara en bristvara och fått denna bild bekräftad av företagen i intervjun med 

Lundegårdh (2010), så delas denna syn på kapitalets tillgänglighet ur bådas perspektiv. 

Trots uppdelning av kapitalet på de olika nivåerna upplever de undersökta företagen det svårt 

att anskaffa detta kapital
2
. Anledningen till att företagen upplever det svårt att komma åt det 

kapital som finns att tillgå, är på grund av den komplexa process som föreligger ansökan. 

Ariterm, Mercatus och Purac beskriver alla processen som svår och resurskrävande. 

                                                           
2
 Intervju med Ariterm, Staffan Lundegårdh VD 2010-05-10. Intervju med Mercatus, Anders Adolfsen VD, 2010-

05-11. 
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Ansökningsprocessen som ofta är av ekonomisk karaktär försvåras då de flesta små 

miljöteknikföretagen styrs av innovatörer snarare än entreprenörer menar Bayard (2010). 

Porter (2010) delar synen att den statliga finansieringsprocessen blir allt för byråkratisk och 

anser istället att regeringen bör inta en passiv roll i arbetet med finansiering och istället 

stimulera och uppmuntra privata riskkapitalister genom skattelättnader. Mercatus och Ariterm 

upplever även processen efter mottagen stimulans som byråkratisk och komplex. De anser att 

det blir allt för tids- och resurskrävande då de måste avsätta lika mycket resurser för 

återrapportering som de måste göra vid själva ansökningen. Utifrån intervjuerna så kan vi se 

att många av företagen väljer att inte söka kapital just på grund av dessa processer.  

6.2 Internationell marknad 

6.2.1 Information och exportfrämjande  

Marknadsinformation och statistik om länder tillhandhåller regeringen bland annat genom 

Exportrådet. Detta tillvägagångssätt förespråkar även av Porter (1990) som menar att 

regeringen har en viktig roll i omvärldsbevakningen. Genom Energimyndigheten och Swentec 

erbjuds omfattande information om den svenska miljöteknikbranschen. Utifrån Porters (1990) 

teori är detta tillvägagångssätt värt för regeringen att eftersträva då denna information om 

marknaden underlättar och uppmuntrar utländska investeringar.  

Vid samlandet av information kring utländska marknader har Exportrådet varit den klart mest 

förekommande källan bland de intervjuade företagen. Samtliga undersökta företag har i någon 

form använt sig av deras tjänster som informationskälla. Tjänsterna som företagen har 

utnyttjat har främst varit anordnade mässor, delegationsresor samt marknadsanalyser. Fyra av 

de fem intervjuföretagen indikerar dock ett missnöje mot de tjänster som använts. Missnöjet 

som företagen påvisat grundar sig i ett för högt pris på tjänsterna, bristfällig 

marknadsinformation samt att syftet med de delegationsresor som arrangeras skiljer sig från 

verkligheten då utfallet blir något annat än vad företagen hade tänkt sig. Vi har även kunnat se 

att intresset för internationella mässor har sjunkit efter ett deltagande, då mässorna enligt 

Ariterm, sällan leder till affär.   

Ett annat sätt som regeringen främjar exporten av svensk miljöteknik är biståndsarbete genom 

Sida och andra politiska samarbetsprojekt. Näringsdepartementet gör satsningar för att bygga 

upp samarbetsavtal med viktiga länder, vilket är ett arbete Porter (1990) belyser som viktigt 

för att öka handeln och på så sätt förbättra konkurrensfördelarna hos företagen. Biståndsarbete 
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är enligt Porter (1990) ett sätt som regeringen kan använda för att öka efterfrågan av landets 

produkter.  Det är till stor del tack vare den svenska regeringens och Sidas biståndsarbete som 

ligger till grund för Puracs världsledande position.  

6.2.2 Stanna hemma och väx eller internationalisera direkt? 
Utifrån de intervjuer vi har genomfört har vi kunnat se att majoriteten av de tillfrågade 

företagen föredrar en satsning på hemmamarknaden i dagsläget.  Denna strategi anser vi är 

sund då, precis som Porter (1990) anser, hemmamarknaden ofta spelar en avgörande roll i 

företagens internationella framgångar.  Samtidigt är det viktigt att regeringen erbjuder 

företagen hjälp när de är redo för en internationalisering då företagen enligt Porter (1990) 

sällan kan uppnå skalekonomi på sin hemmamarknad.  

6.2.3 Den hjälp företagen använt sig av 
Utifrån de företagsintervjuer vi genomfört har vi gjort en sammanställning av den stimulans 

och stöd företagen använt sig av. Översiktstabellen visar i vilka led företagen använt sig av de 

stimulansåtgärder som regeringen tillhandahåller. 

          

  Bistånd Information Kluster FoU 
Offentliga 
uppdrag Subventioner Exportfrämjande 

Ariterm   X X X X X   

Kalmec             X 

Merkatus   X X X X X X 

Purac X X X   X   X 

Ventim   X X   X     
Figur 7, Översiktstabell över de intervjuade företagens användande av statlig stimulans (Empirisk studie, 2010)
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7. Slutsats 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för de viktigaste resultaten som vi har kommit fram 

till. Vi kommer även presentera de slutsatser som vuxit fram ur analysen. Ytterligare kommer 

vi att framföra de förslag vi har till vidare studier inom området.  

7.1 Statlig resursfördelning 
Utifrån insamlad empiri- och sekundärdata har vi kunnat identifiera en rad åtgärder i syfte att 

stimulera miljöteknikbranschen. I enighet med Swentec ledamoten Anjar (2010), har vi sett en 

fokusering på de tidiga stadierna i företagens livscykel. För att illustrera hur regeringen 

arbetat med att stödja och stimulera miljöteknikbranschen har vi gjort en modell som visar en 

tendens i allokeringen av satsningarna.  Då regeringens arbete med denna bransch är komplex 

och gränsöverskridande är det svårt att skapa en modell baserad på finansiella termer. Det är 

även svårt att jämföra faktiska värden, till exempel biståndskapital, med mjuka värden så som 

kunskap, kontakter med mera, då en värdesättning av dessa är omöjlig. Modellen baseras 

istället på vår uppskattning av antalet projekt presenterade i kapitel 5. Då modellen inte 

bygger på exakta mått, till exempel finansiella, bör den ej ses som absolut utan snarare som en 

indikation av vart störst fokus läggs.  

 

Figur 8, Uppskattning av projektens allokering. (Empirisk studie, 2010) 
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I det tidiga skedet ingår arbete som rör olika utvecklingsfaser såsom, produktutveckling, 

affärsutveckling, innovationsutveckling etc. Inom kategorin tillväxtstadiet hör bland annat 

främjande av kluster, information, arbete med att öka efterfrågan, arbete med styrmedel samt 

andra aktiviteter som ökar företagens tillväxt. Företag som befinner sig i mognadsstadiet får 

framförallt hjälp med att etablera sig på nya marknader genom till exempel 

marknadsinformation, marknadsaktiviteter och kontaktsknytande. De satsningar som gjorts i 

det tidiga skedet och tillväxtstadiet fortlöper även i mognadsstadiet men inte i samma 

utsträckning.  

7.2 De intervjuade företagens användande av statlig stimulans 

Vi kan se en tydlig skillnad mellan producerande och enbart distribuerande företag gällande 

användandet av stöd från de statliga organen. I de tillverkande företagen Ariterm, Merkatus 

och Purac, har vi identifierat att behovet av hjälp ligger inom kapital, medans de 

distribuerande företagen Kalmec och Ventim framför allt efterfrågar nätverk.  Behovet och 

användandet av stödet har även återspeglat hur insatta och intresserade företagen har varit i 

vilka stöd som erbjuds branschen. 

7.3   Våra slutsatser kring regeringens arbete   

7.3.1 Myndighets- och organisationsstruktur 

Vi anser att antalet offentliga myndigheter och organisationer aktiva inom miljöteknik 

branschen är befogat då detta möjliggör fokusering och specialisering bland dem. Det blir 

extra viktigt att erbjuda en bredd bland myndigheterna då miljöteknik branschen är bred och 

branschöverskridande i traditionell bemärkelse. Vi anser dock att utåt sett bör dessa 

myndigheter och organisationer representeras av ett tydligt organ med möjlighet att hjälpa och 

samordna inom alla områden som rör miljöteknik. Organisationens arbete skulle bestå av mer 

operativa uppgifter snarare än strategiska och ha en lokal förankring. Fördelen vi kan se med 

detta är att företagen då har en självklar organisation att vända sig till där de kan få svar på 

alla deras frågor. En sådan organisation, med detta syfte, saknas idag och det närmsta vi 

funnit till detta är Swentec.  
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7.3.2 Kapitalansökningsprocess  

Behovet av kapital är stort bland företagen inom branschen. Vi kan dock se i vår teori och 

empiri att tillgängligt kapital finns att tillgå bland de offentliga organisationerna. Dock 

avskräcks många av småföretagen från att söka detta kapital på grund av en alldeles för 

komplex ansökningsprocess. Genom den inblick vi fått i företagen anser vi att det måste ske 

en förbättring gällande denna ansökningsprocess. I dagsläget kan ett företag avsätta tid och 

resurser för att skapa en ansökan för att sedan få avslag utan vidare förklaring. Det här gör att 

företagen inte kan utveckla och förbättra sina ansökningar, vilket skulle kunna ske om 

feedback gavs vid avslag. Vid ett sådant förfarande skulle samspelet mellan myndighet och 

näringsliv förbättras då kraven och målen i ansökningsprocessen förtydligas. Därav 

förutspråkar vi en dialog mellan bidragsgivaren och dess mottagare, vilket skulle resultera i 

effektivare ansökningsprocesser. Slutligen har vi även sett att företagen har den kunskap som 

krävs för att utveckla nya produktidéer, men inte det kapital som krävs för att driva denna 

process. Därför skulle en förbättring inom detta område öka andelen produktidéer som når ut 

till marknaden, vilket i slutändan gynnar Sverige som helhet.  

7.3.3 Finansieringslösning 

Den finansieringslösning som vi ser som den bästa lösningen, ur både bidragsgivarens och 

bidragstagarens perspektiv, bygger på samma princip som konsultcheckarna Regionförbundet 

i Kalmar använder sig av. Genom att använda denna lösning, där risk och kostnad delas 

mellan finansiären och företaget, tror vi att motivationen till att arbeta så effektivt som möjligt 

ökar, då interna krav ställs i en högre utsträckning i jämförelse med en 100 procentig extern 

finansiering. Vi hävdar att antalet projekt kommer att minska men kvalitén och 

konkurrenskraften för innovativa lösningar kommer öka.  

7.3.4 Förespråkade FoU-projekt 

De forskningsprojekt som är bäst ur ett bransch- och ett nationelltperspektiv är de 

forskningsprojekt som bygger på en tvärvetenskaplig och ämnesövergripande grund. 

Miljöteknikbranschen är en bransch med diffusa gränser där företagen arbetar över gränserna. 

Därför anser vi att tvärvetenskapligforskning är att föredra då branschen drivs framåt och 

resultatet av sådan forskning lätt sprider sig och gynnar fler än de involverade i projektet.  

7.3.5 Exportfrämjande 

Utifrån intervjuerna med företagen kan vi identifiera en generell uppfattning om att företagen 

känner sig för små för Exportrådets tjänster. Tyvärr kan vi inte dra några slutsatser om 
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effektiviteten av Exportrådets satsningar för småföretagen då de intervjuade företagen inte 

märkt av en sådan satsning. Det vi däremot kan se ett problem med är just att informationen 

om projektet inte nått ut till företagen. Vi har även kunnat identifiera problem i Exportrådets 

arbete med mässor och delegationsresor. Missnöjet riktar sig mot det faktum att personerna 

företagen kommer i kontakt med genom dessa arrangemang inte tillhör företagens potentiella 

kundgrupp. Då sådana mässor och delegationsresor kan ha olika syften, till exempel knyta 

kontakter eller generera order, bör Exportrådet vara väldigt tydliga mot företagen vilket syfte 

varje arrangemang har.  Vi tror att ett förtydligande av syftet med Exportrådets aktiviteter 

skulle göra dem mer attraktiva för företagen.  

 

7.3.6 Referensanläggningar 

Resultatet av vår studie pekar på att i ett land som Sverige, där miljöarbetet är långt 

framgånget, gynnas företagen som har kommuner som kunder. Detta ställer högre krav på 

företagen och dess produkter vilket resulterar i en ökad internationell konkurrenskraft, vilket i 

sin tur kommer gynna framtida exportaffärer.  

 

Det är viktigt att regeringen fortsätter satsa på referensanläggningar, som i exemplet med 

simhallen i Solna, då det fungerar som ett bra skyltfönster där företagen får en chans att visa 

upp sin teknologi på ett sätt som annars vore väldigt svårt. Effekten av dessa projekt kan 

företagen få nytta av både nationellt och internationellt.   

7.3.7 Marknadsstyrmedel 

Regeringen bör inte påverka en redan fungerande marknad. De fall då vi tycker att det är 

befogat för regeringen att påverka marknaden är då de förutspråkar en långsiktig positiv 

påverkan. Detta arbete bör göras genom att straffa det som är dåligt hellre än att 

subventionera det som är bra.  

 

Regeringen bör arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en självgående 

marknad. Då regeringen identifierat en möjlighet, genom till exempel utlandsbevakning, bör 

de idealiskt sett istället för att bistå landets företag med riskkapital informera marknaden om 

potentialen. Regeringen bör sedan göra det attraktivt för privata riskkapitalister att göra de 

långsiktiga placeringar som krävs, genom policys som förespråkar detta. De bör även ha 

policys som gör det attraktivt för riskkapitalisterna att anskaffa yttre kapital vid behov genom 
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att till exempel arbeta med skatter och räntor. På detta sätt låter regeringen marknadskrafterna 

styra och de intar en passiv och stödjande roll. Då branschen fortfarande är relativt ung och ej 

har nått den mogna nivå som förutsätts för denna passiva roll, anser vi regeringen bör fortsätta 

stödja branschen tills marknaden är kapabel att stå på egna ben. I detta arbete är det viktigt att 

regeringen avsätter rätt personal vid bedömningsprocessen då företag söker ekonomiskt stöd. 

Vi vill belysa vikten av detta arbete så inte värdefulla idéer från företag förbises.     

7.3.8 Arbetet med kluster 

Vi ser fördelar med kluster både ur ett statligt- och företagsperspektiv. Den fördel vi ser med 

kluster är framförallt att, både inåtgående och utåtgående, informationsspridning underlättas 

och effektiviseras. Då det ur ett statligt perspektiv skulle vara omöjligt att arbeta mot varje 

enskilt företag, möjliggör kluster att ett litet företags åsikter når fram till beslutsfattarna. 

Denna underlättade kommunikation gäller även för den motsatta riktningen.   

Den form av kluster som Sustainable Sweden South East är, det vill säga ett aktiebolag som 

ägs av dess medlemmar, ser vi som ett framgångsrikt koncept. Vi tror att engagemanget ökar 

hos medlemmarna då en kapitalsatsning föreligger medlemskap vilket resulterar i att alla 

medlemmar är intresserade att föra klustret framåt.   

7.3.9 Hemarbete för ökad export 

Vi anser att det är viktigt att regeringen fortsätter arbetet med att stärka miljötekniken i 

Sverige. Detta arbete görs med fördel på hemmamarknaden då regeringens kommunikation 

med företagen blir enklare. Det är viktigt att företagen växer sig starka på sin hemmamarknad 

innan exportsatsningar inleds då de får handskas med problem hemma som de annars fått 

uppleva på den utländska marknaden. Detta anser vi är viktigt då erfarenheterna från 

hemmamarknaden reducerar de risker och osäkerheter som kan uppstå på en internationell 

marknad.  

7.4 Avslutande reflektioner 
För att Sverige ska kunna vara ledande inom vissa områden av miljöteknik krävs en fortsatt, 

kontinuerlig stimulans av branschen. Ett fortsatt stöd till företagen kommer utveckla 

branschen och fler företag kommer även få chansen att växa sig starka på sin hemmamarknad. 

För att underlätta det statliga stimulansarbetet krävs det även att företagen bidrar med att 

förbättra vissa kvalitéer. En förbättring vi hävdar att företagen kan bidra med, för att 
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underlätta processen, är att sprida ekonomisk kunskap inom företag och kluster. Görs detta 

arbete blir företagen bättre på att formulera de ekonomiska frågor som ansökningsformulären 

efterfrågar. Vi anser att detta arbete är särskilt viktigt i miljöteknikbranschen då många av 

företagarna är ingenjörer och inte entreprenörer.  

7.5 Förslag till vidare forskning 
I vår undersökning har vi fått höra av våra intervjuobjekt att andra länder arbetar mer 

framgångsrikt med att främja miljöteknikbranschen. I vidare forskning skulle det vara 

intressant att belysa de skillnader som finns mellan de framgångsrika ländernas 

stimuleringsarbete jämfört med det svenska. Syftet med denna forskning skulle vara att 

identifiera de punkter som den svenska regeringen måste förbättra för att upprätthålla god 

konkurrenskraft.  

Andra förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie som denna men med fokus på 

en annan bransch. Syftet med detta vore att se om arbetet skiljer sig åt branscher emellan 

vilket skulle svara på frågan vart görs de största satsningarna? Studien skulle även kunna 

innefatta en analys över vilken syn företagen i den branschen har på regeringens 

stimulansarbete.
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Bilaga 1  

Intervjuguide Näringsdepartementet 2010-05-06 

Intervjuobjekt: Bengt Toresson, Departementsråd 

1. Organisations beskrivning 

 

- Vad arbetar Näringsdepartementet med? 

-  Vilka företagsområden stimulerar och stödjer Näringsdepartementet? 

- Hur mycket i stimulansåtgärder betalar ni ut varje år till respektive område? 

 

2. Stimulansåtgärder 

 

- Vilken typ av stimulanser och stöd bidrar Näringsdepartementet för att stödja 

utvecklingen av grön teknik? 

- Vilka stimulansåtgärder har ni till företag inom svensk miljöteknik? 

 

3. Hur anser du att den stimulans och stöd ni ger uppfattas av företagen? 

 

4. Vilken stimulansåtgärd är den mest efterfrågade av Näringsdepartementet? 

 

5. Är det någon speciell stimulans som ni upplever mest uppskattad organisation inom 

svensk miljöteknik? 

 

6. Hur främjar Näringsdepartementet miljöteknik på den nationella samt den 

internationella marknaden? 

 

7. Vilka kriterier går ni efter för att stödja och främja en organisation eller företag? 

 

8. Hur ser de framtida målen ut för stimuleringen av svensk miljöteknik ut på en 

internationell marknad? 

 

9. Arbetar ni direkt med företag inom svensk miljöteknik eller går kontakten via 

branschorganisationer till företagen på den nationella marknaden? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide Tillväxtverket 2010-05-07 

Intervjuobjekt: Göran Uebel, Senior Advisor 

1. Organisations beskrivning 

 

- Vad arbetar Tillväxtverket med? 

-  Vilka företagsområden stimulerar och stödjer Tillväxtverket? 

- Hur mycket i stimulansåtgärder betalar ni ut varje år till respektive område? 

 

2. Stimulansåtgärder 

 

- Vilken typ av stimulanser och stöd bidrar Tillväxtverket för att stödja utvecklingen 

av grön teknik? 

- Vilka stimulansåtgärder har ni till företag inom svensk miljöteknik? 

 

3. Hur anser du att den stimulans och stöd ni ger uppfattas av företagen? 

 

4. Vilken stimulansåtgärd är den mest efterfrågade av Tillväxtverket? 

 

5. Är det någon speciell stimulans som ni upplever mest uppskattad organisation inom 

svensk miljöteknik? 

 

6. Hur främjar Tillväxtverket miljöteknik på den nationella samt den internationella 

marknaden? 

 

7. Vilka kriterier går ni efter för att stödja och främja en organisation eller företag? 

 

8. Hur ser de framtida målen ut för stimuleringen av svensk miljöteknik ut på en 

internationell marknad? 

 

9. Arbetar ni direkt med företag inom svensk miljöteknik eller går kontakten via 

branschorganisationer till företagen på  den nationella marknaden?
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Bilaga 3 

Intervjuguide Swentec 2010-05-17 

Intervjuobjekt: Bodil Anjar 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Swentec? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde? 

 

4. En kort beskrivning av Swentec som organisation? 

 

5. Vilka områden inom miljöteknik arbetar Swentec med? 

 

6.  Vilken typ av stimulanser och stöd arbetar Swentec med, för att stödja 

utvecklingen av grön teknik? 

 

7. Vilka företagsområden stimulerar och stödjer Swentec? 

 

8. Vilka stimulansåtgärder ger ni till företag inom svensk miljöteknik? 

 

9. Hur arbetar Swentec gentemot företagen? 

 

10. Vilka stimulansåtgärder anser Swentec vara de mest efterfrågade av företagen och 

hur tillfredställs dessa behov? 

 

11. Inom vilka områden gällande stimulering av svensk miljöteknik anser Swentec att 

det bör ske en förbättring?
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Bilaga 4 

Intervjuguide Sustainable Sweden Southeast 2010-04-16 

Intervjuobjekt: Ann-Christin Bayard, Managing Director 

1. Hur ägs och drivs organisationen?  

-     Vinstdrivande?  

- Kommunala partners? 

-  Statliga samarbetspartners? 

 

2. Organisationsbeskrivning 

-Anställda,  

-lönsamhet 

-verksamhetsområde 

 

3. Vad gör Sustainable Sweden Southeast för att hjälpa sina partnerföretag? 

-Hitta kunder 

-Hitta marknader 

-Hjälpa till i försäljningsprocessen 

 

4. På vilka marknader är Sustainable Sweden  Southeast aktivt?  

 

5. Internationella samarbetspartners? 

 

6. Vilka framtida mål har Sustainable Sweden Southeast med sin verksamhet? 

 

7. Varför grundades Sustainable Sweden Southeast? 

- Hur skiljer ni er från liknande organisationer som stödjer exporterande 

miljöteknikföretag? 

8. Krävs det en speciell profil för företag som ingår i er organisation?  

 

9. Är ni öppen eller en stängd organisation? 

- Arbetar ni som konsult åt ”nya” företag eller måste man ingå i er organisation för 

att få hjälp? 

 

10. Får Sustainable Sweden Southeast stöd får statliga källor?  

- Vilken typ av stimulans? 

- Kan det statliga stödet svenska miljöteknikföretag få idag användas på något annat 

sätt, anser ni att det tillräckligt idag?  

- Hur samlar ni kunskap (know-how) för att stödja ett företags utlandsetablering?
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Bilaga 5 

Intervjuguide Ariterm Sweden AB 

Intervjuobjekt: Staffan Lundegårdh, VD 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Ariterm Sweden AB? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde 

 

4. En kort beskrivning av Ariterm  

 

5. Vilka marknader finns ni representerade på? 

 

6. Har ni använt er av den hjälp man kan få från statliga myndigheter och organisationer? 

 

7. Upplever du den hjälp man kan få som tillräcklig? 

 

8. Om inte, vad tycker du borde förbättras? Vad behöver ni/småföretag hjälp med (finansiell, 

kunskap, rådgivning)? 

 

9. Hur känner Ariterm till den hjälp och det stöd som finns att få från statliga organisationer? 

 

10. Vad gör regeringen för att främja den bransch som Ariterm är verksam i? 

 

11. Hur inskaffar ni er information gällande stöd/hjälp/stimulans som finns att få?  

 

12. Har stödet hjälpt er att bli mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad? 

 

13. Vad fick er att ta steget utomlands (val av marknad, varför, vilka steg)? 

 

14. Hur representeras ni på andra marknader?
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Bilaga 6 

Intervjuguide Kalmec Export AB 2010-05-11 

Intervjuobjekt: Åke Anderzén, General Manager 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Kalmec? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde 

 

4. En kort beskrivning av Kalmec 

 

5. Vilka marknader finns ni representerade på? 

 

6. Har ni använt er av den hjälp man kan få från statliga myndigheter och organisationer? 

 

7. Upplever du den hjälp man kan få som tillräcklig? 

 

8. Om inte, vad tycker du borde förbättras? Vad behöver ni/småföretag hjälp med (finansiell, 

kunskap, rådgivning)? 

 

9. Hur känner Kalmec till den hjälp och det stöd som finns att få från statliga organisationer? 

 

10. Vad gör regeringen för att främja den bransch som Kalmec är verksam i? 

 

11. Hur inskaffar ni er information gällande stöd/hjälp/stimulans som finns att få?  

 

12. Har stödet hjälpt er att bli mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad? 

 

13. Vad fick er att ta steget utomlands (val av marknad, varför, vilka steg)? 

 

14. Hur representeras ni på andra marknader?
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Bilaga 7 

Intervjuguide Mercatus Engineering AB 2010-05-11 

Intervjuobjekt: Anders Adolfsen, VD 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Mercatus? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde 

 

4. En kort beskrivning av Mercatus 

 

5. Vilka marknader finns ni representerade på? 

 

6. Har ni använt er av den hjälp man kan få från statliga myndigheter och organisationer? 

 

7. Upplever du den hjälp man kan få som tillräcklig? 

 

8. Om inte, vad tycker du borde förbättras? Vad behöver ni/småföretag hjälp med (finansiell, 

kunskap, rådgivning)? 

 

9. Hur känner Mercatus till den hjälp och det stöd som finns att få från statliga 

organisationer? 

 

10. Vad gör regeringen för att främja den bransch som Mercatus är verksam i? 

 

11. Hur inskaffar ni er information gällande stöd/hjälp/stimulans som finns att få?  

 

12. Har stödet hjälpt er att bli mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad? 

 

13. Vad fick er att ta steget utomlands (val av marknad, varför, vilka steg)? 

 

14. Hur representeras ni på andra marknader?
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Bilaga 8 

Intervjuguide Purac  2010-05-18 

Intervjuobjekt: Peter Thulin, Marknadschef 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Purac? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde 

 

4. En kort beskrivning av Purac 

 

5. Vilka marknader finns ni representerade på? 

 

6. Har ni använt er av den hjälp man kan få från statliga myndigheter och organisationer? 

 

7. Upplever du den hjälp man kan få som tillräcklig? 

 

8. Om inte, vad tycker du borde förbättras? Vad behöver ni/småföretag hjälp med (finansiell, 

kunskap, rådgivning)? 

 

9. Hur känner Purac till den hjälp och det stöd som finns att få från statliga organisationer? 

 

10. Vad gör regeringen för att främja den bransch som Purac är verksam i? 

 

11. Hur inskaffar ni er information gällande stöd/hjälp/stimulans som finns att få?  

 

12. Har stödet hjälpt er att bli mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad? 

 

13. Vad fick er att ta steget utomlands (val av marknad, varför, vilka steg)? 

 

14. Hur representeras ni på andra marknader?
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Bilaga 9 

Intervjuguide Ventim Ventil och Instrument AB 2010-05-11 

Intervjuobjekt: Tony Lundell, VD 

1. Presentation av vår uppsats- ämne, syfte. 

 

2. Vad är din titel inom Ventim? 

 

3. Arbetsbeskrivning/Arbetsområde 

 

4. En kort beskrivning av Ventim 

 

5. Vilka marknader finns ni representerade på? 

 

6. Har ni använt er av den hjälp man kan få från statliga myndigheter och organisationer? 

 

7. Upplever du den hjälp man kan få som tillräcklig? 

 

8. Om inte, vad tycker du borde förbättras? Vad behöver ni/småföretag hjälp med (finansiell, 

kunskap, rådgivning)? 

 

9. Hur känner Ventim till den hjälp och det stöd som finns att få från statliga organisationer? 

 

10. Vad gör regeringen för att främja den bransch som Ventim är verksam i? 

 

11. Hur inskaffar ni er information gällande stöd/hjälp/stimulans som finns att få?  

 

12. Har stödet hjälpt er att bli mer konkurrenskraftiga på en internationell marknad? 

 

13. Vad fick er att ta steget utomlands (val av marknad, varför, vilka steg)? 

 

14. Hur representeras ni på andra marknader?  



 

87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
 

 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 


