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Slutrapport
Fö rstudien har genomfö rt flertalet arbetsmö ten med styrgruppen samt ö vriga utfö rare i
projektet (PER EIRITZ AB, SC Burman AB, LW Learningswell West AB och Perfekta AB).
Dessa mö ten har varit grunden i att driva fö rstudien framå t och analysera den
information vi funnit nä r vi undersö kt och trä ffat fö retag, organisationer och
kommunrepresentanter i de tre regionerna. Då fö retagen i fö rstudien också ä r uttalat
intresserade av att vara delaktiga i internationalisering av sina verksamheter ä r de en
vä rdefull kunskapsresurs fö r fö rstudien.
Utö ver detta har fokus varit att skapa kontakt med så må nga fö retag i Vä rmland,
Dalarna och Gä vleborg som mö jligt fö r att se om intresset fö r internationalisering finns
bland SMF, vilka mö jligheter och hinder de ser samt fö r att fö rankra projektidé n.
Vi har ä ven arbetat strukturerat med att kontakta organisationer och kommuner.
Vidare har projektet samtalat med samtliga vä rmlä ndska klusterfö rertä dare och de ser
positivt på ett fortsä ttningsprojekt och vill vara delaktiga.
Fö rstudien har deltagit på konferensen “Vä rmland i framtiden” som arrangerades av
Region Vä rmland, “Grundstenen” en konferens om hå llbart byggande i Karlstad, en
konferens om smart specialisering i Karlstad, nationell Solelsmä ssa i Uppsala,
Intersolarmä ssan i Mü nchen som ä r av de mest betydelsefulla mä ssorna fö r
solel/solenergi i vä rlden samt Glava Energy Centers egen å rliga konferens ang solenergi
i Glava. Deltagare frå n hela Sverige, Norge och andra lä nder deltog. Vi har deltagit på en
LED/belysningskonferens i Karlstad med deltagare frå n bl a Kina och svenska
Energimyndigheten. Fö rstudien fanns ä ven representerade på ASSETs rikskonferens i
Umeå . Ytterligare har vi haft mö te med Fiber Optic Valley i Hudiksvall och deltagit på en
sollcellsmä ssa i Karlstad.
Fö rstudien har ä ven varit i kontakt med olika avdelningar på Karlstads universitet.
Projektet kommer att samverka med Centrum fö r Tjä nsteforskning vid Karlstads
Universitet, fö r kunskapsstö d och processer fö r tjä nsteinnovation i fö retagen.
Samverkan kommer ä ven att ske med institutionen fö r matematik och datavetenskap
som bedriver ett Erasmusprojekt i bland annat Sydafrika. DAMOC, Development of a
HArmonized MOdular Curriculum for the Smart Grid syftar till att ta fram
utbildningsmaterial som berö r olika områ den och komponenter som behö vs fö r att
skapa smarta elnä t. Samarbete kommer ä ven att ske med forskningscentret fö r energi
och hå llbar utveckling Inside Out EU på Karlstads universitet dä r det idag bedrivs ett
projekt fö r att bidra till koldioxidsnå l ekonomi.
Utö ver detta har vi ä ven medverkat som en del i programmet på Handelskammaren
Vä rmlands “Handelskammaren på rull” i Sä ffle. Hä r fick vi mö jlighet att berä tta om
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projektet fö r ett 60-tal fö retag, politiker och organisationer.
Fö r att utbyta erfarenheter och finna samverkansmö jligheter med ö vriga projekt inom
vå rt områ de har fö rstudien vid två tillfä llen deltagit vid Klimatsynks
projektledarkonferenser. Dessa trä ffar har varit uppskattade och kontakter har stä rkts
med Energimyndigheten, Demo Miljö , Arena fö r Grö n Tillvä xt i Hallandsregionen, DRIV i
Blekinge, Fastighetsnä tverket fö r energi- och miljö frå gor i Orebro lä n, Gö teborg
Business Region och NetPort Science Park.
Utanfö r Sverige har kontakter tagits frä mst i Sydafrika men ä ven i Norge, Botswana,
Etiopien, Kina och Kamerun. Vid ett besö k i Sydafrika kartlades och analyserades
marknaden och dess behov samt mö jligheterna fö r svenska/regionala fö retag att
internationaliseras på en afrikansk marknad. Fokus var framfö r allt på
energimarknaden och frå gor stä lldes kring organisationernas/fö retagens roll fö r att
fö rstå hur fö rutsä ttningarna fö r fö retagsetableringar ser ut.
Fö rstudien fö ljde upp besö ket i Sydafrika med att bjuda in till en workshop i Karlstad
med GreenCape. I klustret GreenCape finns 700 medlemmar och de ä r den ”green
economic hub” i Sydafrika med uppdrag att finna mö jliga samarbeten och affä rer fö r sin
region. Aktiviteten bidrog på ett mycket fö rtjä nstfullt sä tt till fö rstudiens må l att
undersö ka hinder och mö jligheter på lä mpliga internationella må lmarknader fö r
vä rmlä ndska SMF med koldioxidsnå la systemlö sningar. Aktiviteten bidrog ä ven till att
verifiera att det finns ett intresse hos fö retagen fö r ett genomfö randeprojekt, samla
må lgruppen och diskutera utformningen av ett kommande genomfö randeprojekt.
Efter workshopen har fö rstudien arbetat med uppfö ljning av de medverkande fö retagen
på workshopen, samt haft ett stort antal mö ten med andra fö retag och kluster som ä r
intressanta fö r ett kommande projekt.
Fö rstudien har arbetat med informationsspridning via hemsida, sociala medier,
pressartiklar, personliga mö ten, konferenser och workshops. Vidare har vi skyltar på
flera stä llen i samband med vå ra lokaler och konferenser.
Må let med genomfö randeprojektet ä r att stö dja ö vergå ngen till en koldioxidsnå l
ekonomi genom att stä rka branschen ”grö n ekonomi”, vilket fö rstudien syftar till.
Fö rstudiens arbete ska resultera i en ytterligare EU-ansö kan. Vi har under fö rstudien
tagit fram ett beslutsunderlag som resulterat i en stö rre ansö kan till region Vä rmland
och Tillvä xtverket. Ansö kan lä mnas in 9 juni till Region Vä rmland och senast 31 augusti
till Tillvä xtverket. Projektets må l kommer att vara att ö ka fö retagens fö rmå ga att få fram
fler kommersiella, koldioxidsnå la systemlö sningar fö r en internationell marknad.
Må let med fö rstudien var ä ven att undersö ka hinder och mö jligheter att etablera
regionsö verskridande affä rsmodeller fö r internationalisering fö r en ö kad tillvä xt.
Fö rstudien behö vde då få svar på ett antal frå gestä llningar. Svaren har få tts via
styrgruppen, workshops och mö ten och har redovisats i lä gesrapporterna. Den
information vi har få tt pekar på att samverkan mellan SMF ä r en av
framgå ngsfaktorerna fö r internationalisering då oftast fö retagen inte har tiden,
finansieringen eller kunskapen fö r att internationalisera på egen hand. Samarbete med
ett stö rre fö retag kan ä ven vara en vä g framå t. De behö ver ä ven kontakter på nya
marknader. Aven LIFEs erfarenheter och kunskap har tillvaratagits hä r.
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Vi har ä ven arbetat vidare med tankar om vilka lä nder och marknader som fö retag bö r
satsa mest på och vidgat marknaderna till fler lä nder.
Resultatet av fö rstudien visar att arbetssä ttet vi haft ä r framgå ngsrikt och samarbetet
mellan fö retagen i Vä rmland/Sverige behö ver fö rbä ttras då det saknas strukturerade
och organiserade samverkansformer fö r hå llbar utveckling. SMF saknar ä ven
strukturerade samarbeten med stora fö retag och anvä nder till stor del gamla
affä rsmodeller. De tillä mpar inte aktivt miljö driven affä rsutveckling, med stö d av
hå llbarhetskompetens, tjä nstefiering och IKT.
Fö rstudien har sett på nya affä rsmodeller som ska leda till internationella
affä rskontakter och affä rer. Tvä rgå ende nä tverk mellan kluster kommer att vara en av
framgå ngsfaktorerna fö r att ö ka tillvä xten, speciellt då det inte finns så mycket
upparbetade nä tverk inom miljö teknik sedan tidigare. Vi ser ä ven att tvä rgå ende
samarbeten ö ver branschgrä nser ä r en affä rsmodell som kan fungera fö r samarbeten
framå t.
SMF saknar tid/resurser/processer fö r att sjä lva hå lla i ett lå ngsiktigt utvecklingsarbete
med internationella kontakter, hä r behö ver de stö d som vi ser att ett affä rsinriktat
fortsä ttningsprojekt kan bidra med.
SMF saknar ä ven internationella marknadskontakter och har begrä nsad egen kapacitet
att agera i utvecklingslä nder, som ä r gynnsamma utvecklingsarenor med stor
efterfrå gan. Vi har funnit bra kontakter in på nya, internationella marknader i form av ex
GreenCape samt LIFEs omfattande nä tverk och hubbar. Ett fortsä ttningsprojekt skulle
arbeta fö r att ö ka fö retagens fö rmå ga att få fram fler kommersiella, koldioxidsnå la
systemlö sningar fö r en internationell marknad.
Fö rstudien har identifierat flertalet fö retag att arbeta vidare med i ett projekt och funnit
samarbetspartners som vill bidra till detta. LIFE Foundation vill ä ven fortsatt ta
ansvaret som projektä gare och har likviditeten fö r att driva ett stö rre projekt.
Fö rstudien har kommit fram till att gö ra en vid och inkluderande tillä mpning av
begreppet fö rnybar energi, så att fö retag med lö sningar inom cirkulä r ekonomi och
energieffektiva lö sningar inom flera sektorer (ä n energisektorn) kan delta i projektet.
Projektets verksamhet riktas till alla fö retag som arbetar med lö sningar som direkt,
eller indirekt bidrar till mer koldioxidsnå lt samhä lle - med varor, system, processer och
tjä nster som ger tydliga miljö fö rdelar i fö rhå llande till befintliga eller alternativa
lö sningar - sett ur ett livscykelperspektiv. I det fö ljande anvä nder vi dä rfö r ofta
begreppet cleantech-fö retag.
Fö rstudien har stä rkt samarbeten och nä tverket av cleantech fö retag och via till exempel
worskhopen med GreenCape redan under fö rstudien bidragit till fler internationella
kontakter till SMF. Dessutom har de ä ven få tt ett starkare nä tverk i lä net som utgö rs av
mö jliga samarbetspartners.
Fö rstudien har kommit fram till att fortsä ttningsvis arbeta vidare med fö retagen i
Vä rmland i ett fö rsta skede pga administrationsmä ngd men med samarbete med fö retag
och organisationer i Dalarna och Gä vleborg.

3(4)

Fö rstudien har också sett att fler vä rmlä ndska SMF vill etablera sig på den vä xande
marknaden i utvecklingslä nder. Det ses positivt på om detta kan gö ras på ett hå llbart
sä tt som ä ven gynnar den hå llbara utvecklingen i utvecklingslä nder.
En framgå ngsrik del i fö rstudien har varit att vi har lyckats etablera kontakt och
samverkan med SMF, ä ven kombinerat med intresse frå n stö rre fö retag. Responsen på
fö rstudien och fortsatta projektidé er har varit mycket positiv. Vi ser att intresset ä r
frä mst kopplat till projektets ansats att via konkreta affä rer och affä rskontakter, bidra
till att skapa/sä tta samman nya affä rsmodeller, lö sningar och erbjudanden fö r en snabbt
vä xande marknad fö r energiteknik och hå llbara lö sningar i tredje vä rlden.
Fö rstudien har bekrä ftat att LIFEs internationella kontakter ä r av stort vä rde fö r
fö retagen. Fö r att anvä nda ett av fö retagens egna ord så ä r det ”en guldgruva” fö r
vä rmlä ndska SMF.
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