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Kort om Energimyndigheten 

• Central myndighet för 

genomförandet av den svenska 

energipolitiken 

• Bildad 1998 

• Expertmyndighet  

för energifrågor 

• Ligger i Eskilstuna 

• GD Andres Muld  

• Drygt 300 anställda 

• Budget: drygt 2,5 mdr  

 

 



Energimyndighetens uppdrag 

Arbetar för ett tryggt, miljövänligt och 
effektivt energisystem. 



Energimyndighetens organisation 



Affärsutveckling  

Vilka företagsstadier stödjer vi? 

Tekniken 

Affären 

Företaget 

Forskning & Utveckling 

U&H 

Företag 

Entreprenörer 

… 

Start-Up & Sådd Expansion Tillväxtfas 

Traditionellt 

riskkapital 
Tidigt 

riskkapital 

Bidrag 

Teknikavdelningen  

Villkorslån  

Affärsutveckling 

Attraktivt 

för 

investerare 

Ett företags utvecklingsfaser 



Teknikavdelningen 

Styr, utvecklar och samordnar den svenska 
energiforskningen 

–En av de tre största forskningsfinansiärerna i Sverige  

–Ca 1% av världens energiforskning  

–Från energiriktad grundforskning till 
kommersialisering 

–Finansiering 2011 ca 1,3 miljarder 

–Från 100 % bidrag (grundforskning) 

–Till <25 % bidrag (senare tillämpad forskning)  

–Ges till både U&H och privata företag 

–Ca 40 program och totalt ungefär 700 projekt 

–Sex temaområden 

 

 



Tre 4-åriga program 2011-07-01 – 2015-06-30 

                                                                                             

 

Bränsleprogrammet tillförsel 

 

 

26 Mkr / år 

 

Bränsleprogrammet omvandling 

 

 

18 Mkr / år 

 

Bränsleprogrammet hållbarhet 

 

 

16 Mkr / år 
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Avgränsningar 



Tillförsel – exempel på centrala frågor 

Jordbruk 

• Sortutveckling (marktyper, 

förhållanden) 

• Affärsmodell (lönsamhet, 

organisation) 

• Teknik för odling och skörd 

• Snabbväxande lövträd 

• Effektivisera värdekedjan 

(logistik, terminaler, 

förädling,…) 

Skogsbruk  

• Teknik och metod för: 

– Bränsleuttag i yngre skog 

– Grot och stubbuttag 

– Sönderdelning 

• Logistikkedjan 

• Skötsel av täta ungskogar 

 



Omvandling- exempel på centrala frågor 

• Förädling 

– Egenskaper hos råvaror och material  förädlingsprocessen 

– Lagring, beredning och torkning  

– Metoder för pelletering och brikettering 

– Klassificering av bränslen 

– Metoder och teknik för mätning 

 

• Omvandling till värme och el < 10 MW 

– Aska och emissioner 

– Omvandlingstekniker för nya bränslen 

– Robust småskalig teknik 

– Småskalig kraftvärme 300 kW–3 MW 

– Miljö- och emissionskrav klaras – nya bränslen 



Affärsutveckling 

Vad gör Affärsutveckling? 

Identifierar, granskar och stödjer nya företag inom 

energisektorn för ökad tillväxt i Sverige 

För samman entreprenörer och investerare 

Ökar kunskap om Cleantech området hos bland annat 

investerare 



Affärsutveckling   

Med vad bidrar vi? 
 

Erbjuder entreprenörer: 

• finansiering 

• teknisk kompetens  

• marknadskännedom 

• aktiv affärsutveckling  

 

Erbjuder investerare: 

• en portfölj med bolag i olika faser 
och med olika behov av 
finansiering 



Affärsutveckling 

Kriterier för Finansiellt stöd 

 

• Energirelevans 
 

• Näringslivsrelevans 
 

• Unik idé/innovation 
 

• Goda förutsättningar för 
exploatering 

 

 - Marknadsförutsättningar 
 

 - Affärskoncept 
 

 - IPR 
 

 - Ekonomi 
 

 - Genomförande 
 

 - Team 
 

 - Avtal 
  
 

 



Affärsutvecklingslån Tillväxtlån 

Affärs- och teknikutveckling fram till 

prototyp, test, verifiering, 

försöksproduktion 

Verifierad teknik och affär. Aktiveter för 

tillväxt och expansion. Team med rätt 

kompetens och nätverk 

Projektbundet Verksamhetsbundet 

Samtliga företag 
Nystartat litet företag. Max 6 år och max 

50 anställda 

Motfinansiering > 50% 

Adjungerad styrelseledamot 

Affärsutveckling 

Stödformer 



•Deal flow: 

-100 companies a year – evaluated 

-Approx 15 loans a year 

Companies: 

http://www.alentdrying.se/
http://www.cellkraft.se/
http://www.chromogenics.se/
http://www.compower.se/
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/www.etcab.se
http://www.flexiwaggon.se/
http://www.soottech.com/
http://www.noda.se/


http://www.cleanergyindustries.com/index.html


Kontaktperson Affu 

Ansvarig för Inkorgen: 

 

Ada Mujkanovic 

016-544 23 05  

 

 

 
ada.mujkanovic@energimyndigheten.se  


