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Sammanfattning 
 

Titel: SymbioCity São Paulo 2009  

- En utvärdering av SymbioCity São Paulo som en statlig exportfrämjande insats för svensk 

miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling i Brasilien 

 

Författare: Therese Sandell 

 

Handledare: Gunilla Söderberg  

 

SymbioCity - Sustainability by Sweden är ett registrerat varumärke och en exportplattform 

för svenska miljöteknikföretag. SymbioCity har utvecklats av Exportrådet på uppdrag av 

regeringen. Konceptet och varumärket avser sammanfatta svensk tradition och erfarenhet 

inom miljöteknikområdet och därmed underlätta den internationella marknadsföringen för 

export av svensk miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling. Konceptet har tillämpats i 

flera länder, bland annat i Kina och Indien, och i mars 2009 marknadsfördes konceptet i 

Brasilien och staden São Paulo.  

 

Genom insamling av primärdata i form av telefonintervjuer och enkäter med representanter 

för organisationer som medverkade under satsningen i São Paulo syftar uppsatsen till att 

genom utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009 bidra till förståelse om statligt 

exportfrämjande insatser. Utifrån frågeställningen analyseras och diskuteras om satsningen i 

São Paulo och konceptet SymbioCity som helhet uppfyllde målen. 

 

De flesta representanter hade en positiv inställning och ansåg att satsningen var ett bra sätt 

för att lägga en grund till framtida samarbete och export. De svagheter som lyftes fram 

handlade om tydligheten över vad SymbioCity egentligen är och vad satsningen ska leda till. 

En del representanter tvivlade på att satsningen skulle kunna bidra till något på kort sikt men 

påpekade att svenska företag kan komma att ligga i spetsen när miljötänkandet ökar i 

Brasilien på längre sikt.  Majoriteten av representanterna uppfattar inte SymbioCity som ett 

nätverk. Vidare är det svårt i dagsläget att uttala sig om SymbioCity kommer att placera 

Sverige på världskartan när det gäller miljöteknik och hållbart byggande samt om ett 

långsiktigt samarbete har uppnåtts mellan Sverige och Brasilien. Tidsaspekten sätter stopp 

för det.  

 

Nyckelord: utvärdering, måluppfyllelse, statligt exportfrämjande, miljöteknik, hållbar 

stadsutveckling, små- och medelstora miljöteknikföretag, export, internationalisering, 

nätverk.  
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1. Introduktion 

I introduktionen skapar inledningen en idé om de negativa konsekvenser den globala 

urbaniseringen har på miljön samt Sveriges fokus på miljöteknik och hållbar stadsutveckling. 

Problemformuleringen leder fram till syfte och frågeställning.  

 

1.1. Inledning 

Jordens befolkning beräknas öka från sex till nio miljarder människor fram till år 2050. År 

2030 förväntas 60 % av jordens befolkning bo i städer (www.un.org). Städer är tongivande 

för miljö, ekonomisk utveckling och social sammanhållning. Den globala urbaniseringen 

bidrar till negativa konsekvenser för miljön och ställer därför höga krav på att världens 

städer planeras och utformas på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt (www.regeringen.se 

A). Listan över både naturliga och skapade risker i städer kan göras lång; luftföroreningar 

från industri, transport och energiproduktion, vattenföroreningar från industri och kommun 

och svårigheter inom avfallshantering (www.symbiocity.org A). Trenden är framför allt synlig 

i utvecklingsländer som till exempel Brasilien. Chansen till ett bättre liv och ökade 

ekonomiska möjligheter är större i städer även för den fattigare och mindre privilegierade 

befolkningen (The Sustainable Approach, Sida, 2007). Med möjligheterna följer även ovan 

nämnda naturliga och skapade risker som kan resultera i problem av bestående karaktär.  

 

Under de senaste 50 åren har Sverige fokuserat på holistisk1 stadsplanering och att försöka 

finna synergier mellan olika system av miljöteknik för att kunna spara på naturresurser och 

minska kostnader (www.symbiocity.org B). Sverige har en stark position internationellt när 

det gäller miljöteknik2 och kunnande inom hållbar stadsutveckling3. Svenska 

miljöteknikföretag utmärker sig inom många områden internationellt och regeringen 

förutspår att efterfrågan på det svenska kunnandet kommer att öka ytterligare i framtiden 

(www.regeringen.se B). Ett problem är att dessa miljöteknikföretag är små och saknar 

resurser för att själva kunna marknadsföra sig internationellt.  

 

SymbioCity - Sustainability by Sweden är ett koncept och en så kallad exportplattform för 

svenska små- och medelstora teknikföretag inom miljöteknik med fokus på hållbar 

stadsutveckling. SymbioCity är ett registrerat varumärke som förvaltas av Exportrådet och 

fritt att använda som referens av alla dessa företag. Konceptet och varumärket avser att 

sammanfatta svensk tradition och erfarenhet inom hållbar stadsutveckling och ska kunna 

                                                             
1
 Holism definieras: ”tanken att helheten är något mer än summan av sina delar och att delarna därför måste 

förstås utifrån helheten i stället för tvärtom” (www.ne.se). 
2 Begreppet miljöteknik innefattar: ”avfallshantering, återvinning, förnybar energi samt luft-, vatten-, och 
avloppsrening, där förnybar energi omfattar bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering” 
(www.swedishtrade.se A).  
3
 Hållbar stadsutveckling bygger på en övergripande planering och förvaltning av städer och samhällen för 

integrerade helhetsläsningar inklusive ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner inomramen för den 
byggda miljön (The Sustainable Approach, Sida, 2007). 

http://www.un.org/
http://www.regeringen.se/
http://www.symbiocity.org/
http://www.symbiocity.org/
http://www.regeringen.se/
http://www.ne.se/
http://www.swedishtrade.se/
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användas för marknadsföring av svensk miljöteknik internationellt (www.swedishtrade.se B). 

Konceptet lanserades av handelsminister Ewa Björling den 5 mars 2008 och har tillämpats i 

flera länder, bland annat i Kina och Indien (www.regeringen.se C). I mars 2009 

marknadsfördes konceptet i Brasilien och staden São Paulo. Satsningen planerades av 

ambassaden i Brasilia samt Exportrådet i São Paulo i form av en två dagar lång konferens 

som inkluderade såväl svenska som brasilianska talare. 

 

1.2. Bakgrund till Sveriges fokus på miljöteknik och SymbioCity  

År 2002 hölls FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg, Sydafrika. En 

politisk deklaration och en handlingsplan antogs för hållbar utveckling. Den behandlar 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter (www.regeringen.se D). I samband med 

världstoppmötet i Johannesburg presenterade Sverige, i samarbete med Kina, konceptet 

”The Sustainable City – a Swedish Partnership Initiative”. Det var ett helhetskoncept för en 

hållbar utveckling av städer och samhällen. Konceptet utvecklades av teknikkonsultbolaget 

Sweco och skedde på begäran av regeringen, genom Utrikesdepartementet och 

Miljödepartementet, i samarbete med det Exportrådet (www.sweco.se A). Bakgrunden till 

initiativet var de problem som uppmärksammats i samband med en växande befolkning i 

världen och ökande inflyttning till städer. Det handlade också om ett behov av att, på ett 

samlat sätt, kunna presentera svenskt kunnande inom hållbar stadsutveckling. I samband 

med ett antal delegationsresor som arrangerades av Utrikesdepartementet och Exportrådet 

såg man ett behov av att koppla ihop olika lösningar på problemen inom hållbar 

stadsutveckling med de svenska företagens expertis (muntligt, Micael Hagman, UD). 

Parallellt med att initiativet presenterades byggdes även Hammarby Sjöstad4 som fick 

mycket uppmärksamhet genom det helhetstänk och systemangreppssätt som man använt 

sig av inom olika flöden som avfall, vatten och energi.  

 

Som ett komplement till det svenska initiativet utvecklade Sweco även, på uppdrag av Sida 

(Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete), en handbok för hållbara städer i 

utvecklingsländer, som grundades på det svenska initiativet.  Handboken lanserades 2007 

och heter ”The Sustainable Approach”. Meningen var att den skulle fungera som 

utgångspunkt för samarbete gällande hållbar stadsutveckling såväl inom praktiska och 

integrerade lösningar, som miljömässiga, med länk till sociala och ekonomiska aspekter (The 

Sustainable Approach, 2007). Begreppet Sustainable City är dock inte är unikt för Sverige och 

inte heller synonymt med svenskt kunnande (Hagman, 2008). Runtom i världen pågår 

mängder med projekt och initiativ som benämns Sustainable City (www.sweco.se B). Detta 

resulterade i att användandet av begreppet Sustainable City och initiativet i sin helhet inte 

                                                             
4 Hammarby Sjöstad är ett stadsbyggnadsprojekt som består av flera olika områden runt Hammarby sjö i 
Stockholm. Det påbörjades 1990 och 2017 beräknas området vara fullt utbyggt. Hammarby Sjöstad har ett eget 
miljöprogram med syfte att fokusera på miljöfrågor inom planering och genomförande (www.stockholm.se). 
  
 

http://www.swedishtrade.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.sweco.se/
http://www.sweco.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarby_sj%C3%B6
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholm
http://www.stockholm.se/
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fick den genomslagskraft initiativtagarna hade hoppats på, varken nationellt eller 

internationellt. Det uppkom ett behov av att utveckla ett nytt marknadsföringsbegrepp som 

beskriver vad som är unikt med just det svenska kunnandet inom miljöteknik och hållbar 

stadsutveckling (www.sweco.se C).   

 

Den 25 oktober 2007 fattade regeringen, närmare bestämt näringslivsdepartementet, beslut 

om att genomföra en satsning för att främja export av svensk miljöteknik. Budgeten var på 

totalt 30 miljoner svenska kronor och sträcker sig över perioden 2007-2009 

(www.regeringen.se E). Exportrådet, som ägs av staten och näringslivet, fick i uppdrag att 

stödja internationalisering och nya exportaffärer för små- och medelstora svenska företag 

med inriktning på miljöteknik (www.swedishtrade.se C). Uppdraget skapades mot bakgrund 

av en snabbt växande internationell marknad för miljöteknik med syfte att hjälpa små- och 

medelstora svenska miljöteknikföretag med begränsade exportmöjligheter. Insatserna från 

Exportrådets sida fastställdes av Regeringen och skulle inriktas på följande:  

 

 efterfrågestyrd koordinering av svensk miljöteknikexport  

 analyser av marknader med stor exportpotential för svensk miljöteknik  

 benchmarking av exportfrämjande inom miljöteknik gentemot relevanta länder  

 vägledning till företag och grupper av företag på prioriterade marknader  

 vidareutvecklad marknadsföring av konceptet Sustainable City  

 

Som ett resultat av regeringens beslut när det gäller punkten ”vidareutvecklad 

marknadsföring av konceptet Sustainable City” utvecklades konceptet SymbioCity som 

presenterades av handelsministern den 5 mars 2008 (www.regeringen.se F). SymbioCity är 

ett svenskt exportkoncept för hållbar stadsutveckling som bygger på synergieffekter och 

symbioser som finns mellan olika försörjningssystem i den moderna staten 

(www.symbiocity.org C).  Om dessa delar länkas ihop kan det bidra till såväl miljömässiga 

som ekonomiska vinster. Resurserna ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt för att 

på så sätt minska såväl påverkan på miljö och naturresurser som att minska utgifter 

(www.symbiocity.org D). Varumärket SymbioCity, hemsidan och informationsmaterialet är 

framtaget för att stödja marknadsföring av svenska företag inom denna sektor på en 

internationell handelsplats. Tanken är att den så kallade exportplattformen och ett nätverk 

som samlar närmare 700 svenska företag ska verka för att sprida kunskap och marknadsföra 

svensk miljöteknik och hållbar stadsutveckling runtom i världen. Konceptet riktar sig i 

huvudsak till städer och tätorter som satsar på miljöteknik och hållbar stadsutveckling 

(www.regeringen.se G). Via Exportrådet vill regeringen väcka ett intresse för svenska 

lösningar och svenskt kunnande hos beslutsfattare, företagsledare och stadsplanerare samt 

möjliggöra och underlätta kontakttagande mellan olika aktörer (www.swedishtrade.se D). En 

informationsbroschyr om SymbioCity återfinns i Bilaga 3. 

 

http://www.sweco.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.symbiocity.org/
http://www.symbiocity.org/
http://www.regeringen.se/
http://www.swedishtrade.se/
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Vidare, i artikeln ”Svensk miljöteknik intar Kina” som publicerades i Svenska Dagbladet den 

27 juni 2008 presenterar handelsminister Ewa Björling, miljöminister Andreas Carlgren och 

näringsminister Maud Olofsson sin syn på svensk miljöteknik som nästa stora tillväxtmotor i 

den svenska ekonomin. I budgeten för 2007-2010 har regeringen avsatt sammanlagt 530 

miljoner kronor till miljöteknik. Av dessa 530 miljoner kronor har, ungefär 30 miljoner kronor 

på olika sätt gått till SymbioCity aktiviteter, för åren 2007-2010 (www.svd.se). Ministrarna 

bedömer klimatomställningen som en utmaning av historiska mått och framhåller att den är 

en av regeringens viktigaste prioriteringar. Genom intensiva insatser för att stödja svensk 

miljöteknik tror de på att denna utmaning kan vändas till en möjlighet för Sverige. De anser 

att man behöver ta tillvara på den svenska kunskapen i ännu större utsträckning och att den 

behöver kommersialiseras för att Sverige ska nå ut på den växande globala marknaden. Ökad 

export av svensk miljöteknik kräver ytterligare samverkan mellan stat, forskning och 

näringsliv. ”Sverige må vara ett litet land, men vi ska vara en nyckelspelare globalt”, påpekar 

ministrarna.  De trycker särskilt på vikten av att främja affärs- och exportmöjligheter för små- 

och medelstora företag (www.svd.se).  

 

1.3. Problemformulering 

Sverige är ett handelsberoende land och regeringen ser ett behov av att bredda 

exportbasen. Många av de svenska miljöteknikföretagen är små och saknar kapacitet för att 

själva kunna marknadsföra sig internationellt. SymbioCity är en form av koncept som 

utvecklats för att underlätta för dessa företag. Denna typ av koncept kan användas som ett 

medel för att marknadsföra bland annat svensk miljöteknik med fokus på hållbar 

stadsutveckling internationellt sett. Det är tänkt att satsningen ska kunna underlätta export 

för svenska små- och medelstora miljöteknikföretag. En statligt exportfrämjande insats anses 

av regeringen kunna vara ett sätt att motivera dessa små- och medelstora miljöteknikföretag 

till att söka och erhålla kunskap om andra marknader och initiera export. Dessa företag 

skulle i sin tur kunna bidra med sitt kunnande för att åstadkomma en hållbar stadsutveckling 

i brasilianska städer. En av utmaningarna för Sverige är att skapa ett koncept som är tydligt 

och som paketerar, presenterar och marknadsför svensk miljöteknik på ett sätt som skapar 

intresse och leder till ökad export för svenska små- och medelstora miljöteknikföretag.   

 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009, bidra till 

förståelse om statliga exportfrämjande insatser.  

 

http://www.svd.se/
http://www.svd.se/
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1.5. Frågeställning 

För att uppnå syftet med uppsatsen kommer följande frågor att besvaras: 

 

 Hur genomfördes SymbioCity São Paulo 2009, en statligt exportfrämjande satsning 

inom miljöteknik i Brasilien?  

 

 Hur anser aktörerna att satsningen i São Paulo kan fungera för att bana väg för ett 

långsiktigt samarbete inom miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling? 

 

 Vilka möjliga rekommendationer till förändringar kan göras inför framtida 

SymbioCity-satsningar? 

 

1.6. Aktörer 

Aktör är ett samlingsord för alla medverkande parter i samband med SymbioCity och 

SymbioCity São Paulo. Aktörerna befinner sig på olika nivåer och är i uppsatsen uppdelade i 

olika grupper, vilket kommer att förklaras närmare längre fram i uppsatsen. 

 

1.7. Avgränsningar, avvikelser och bortfall 

Konceptet SymbioCity är ett varumärke och liknande satsningar har genomförts på ett flertal 

platser i olika länder i världen, till exempel Kina och Kanada. Uppsatsen är begränsad till att 

främjandesatsningen SymbioCity 2009 São Paulo. Avgränsningen handlar om ett aktivt val 

och fokusera på den specifika satsning och de aktörer som medverkade i São Paulo. Vidare 

är tanken att utvärderingen av den specifika satsningen ska kunna spegla andra satsningar 

som är utformade på ett liknande sätt. 

 

Utvärderingen av satsningen speglar inte hur satsningen uppfattades ur ett brasilianskt 

perspektiv utan endast ut ett svenskt. Detta beror på obefintlig svarsfrekvens på enkät samt 

svårighet att få telefonintervjuer med de brasilianska talarna. Då SymbioCity är en 

exportfrämjande satsning för att öka export av svensk miljöteknik och kunnande till 

Brasilien, i det här fallet São Paulo, skulle det ha varit lärorikt att ta del av synpunkter från de 

brasilianska representanterna. Det hade varit intressant att veta hur den svenska satsningen 

uppfattades ur ett brasilianskt perspektiv. Det ger upphov till vidare studier av SymbioCity i 

Brasilien. São Paulo kommun var en av medarrangörerna, tillsammans med ambassaden och 

Exportrådet. Då den initiala tanken om att undersöka hur satsningen uppfattades ut både 

svensk och brasiliansk synvinkel har jag valt att tona ner kommunens inblandning.  

 

Uppsatsen tar upp de svenska företagens incitament för export. Det skulle även vara 

intressant att diskutera värdlandets vilja att importera en viss vara eller tjänst. På grund av 

tidsbrist har detta inte varit möjligt men skulle även det kunna vara ett intressant ämne för 

vidare studier.   
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1.7. Uppsatsens disposition och läsanvisningar 

1. I Introduktionen skapar inledningen en idé om de negativa konsekvenser den globala 

urbaniseringen har på miljön samt Sveriges fokus på miljöteknik och hållbar 

stadsutveckling. Problemformuleringen leder fram till syfte och frågeställning.  

 

2. Metodkapitlet inleds med en bakgrund till val av ämne för uppsatsen. Vidare redogörs 

för de metoder som används för att besvara frågeställningen och genomföra 

utvärderingen. Tillvägagångssätt och valda metoder motiveras vara lämpliga för att 

uppfylla uppsatsens syfte.  Slutligen redogörs för aspekter som kan påverka resultatet. 

 

3. I kapitlet Bakomliggande syfte med utvärderingen förklaras varför en utvärdering av 

satsningen i São Paulo är viktig och vilka aspekter utvärderaren bör ta i beaktning. 

Utvärdering ur ett offentligt perspektiv definieras och ett åttapunktsprogram för 

utförande av en utvärdering presenteras. Kapitlet är en del av den teoretiska 

referensramen men har valt att ses som en mer utomstående del.   

 

4. Den teoretiska referensramen inleds med teori om statligt exportfrämjande. Vidare 

presenteras modeller inom internationalisering och företagens exportprestationer för 

att förklara hur staten kan främja export inom företag. Hur nätverk kan användas som 

ett medel för att bidra till ökad export introduceras. Slutligen redogörs för 

måluppfyllelsemodellen som kommer att användas i syfte att utvärdera satsningen. 

 

5. I Empirikapitlet redovisas insamlad och sammanställd data i anslutning till 

exportfrämjande av svensk miljöteknik och SymbioCity i São Paulo. En redogörelse för 

hur satsningen i São Paulo planerades och utfördes presenteras. Aktörerna som 

medverkade i anslutning till satsningen samt resultat av enkät och telefonintervjuer. 

presenteras.  

 

6. Resultat- och analyskapitlet är till för att sammanställa resultat och analysera 

frågeställningens första två frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv och genom det uppnå 

syftet med uppsatsen.   Måluppfyllelse i samband med SymbioCity både i São Paulo och 

som helhetskoncept kommer att analyseras.  

 

7. I Slutsatsen redogörs för om måluppfyllelse har uppnåtts utifrån de tre olika nivåerna 

som presenterades i figur 10. Frågeställningens tredje fråga besvaras och mynnar ut i 

rekommendationer i anslutning till konceptet.   

 

8. I Källförteckningen redovisas de källor som använts i uppsatsen. 

 

9. I Bilagor delges enkät- och intervjufrågor samt illustrationer av konceptet SymbioCity. 
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2. Metodkapitel 

Metodkapitlet inleds med en bakgrund till val av ämne för uppsatsen. Vidare redogörs för de 

metoder som används för att besvara frågeställningen och genomföra utvärderingen. 

Tillvägagångssätt och valda metoder motiveras vara lämpliga för att uppfylla uppsatsens 

syfte.  Slutligen redogörs för aspekter som kan påverka resultatet. 

 

2.1. Bakgrund till val av ämne 

Sveriges ambassad med säte i Brasilia arbetar för att främja bilden av Sverige i Brasilien. 

Genom SymbioCity São Paulo gjorde ambassaden tillsammans med Exportrådet ett ansats 

till att skapa ett bredare samarbete mellan de båda länderna inom området miljöteknik med 

fokus på hållbar stadsutveckling. Under min praktik på 20 veckor på ambassaden i Brasilia 

fick jag möjlighet att medverka under planeringsstadie, genomförande och avslutande del av 

SymbioCity São Paulo 2009. Jag arbetade aktivt med satsningen under större delen av min 

praktik och fick tillgång till förstahandsinformation. Under praktiken hade jag personlig 

kontakt med samtliga av de svenska talarna som representerade svenska universitet, 

myndigheter och företag i samband med SymbioCity samt andra inblandade aktörer inom 

bland annat Exportrådet.  

 

Inspirationen till uppsatsen kommer från det engagemang och insatser personalen på 

ambassaden i Brasilia lagt på att marknadsföra svensk miljöteknik i Brasilien. I samråd med 

ambassadören och min handledare på ambassaden växte tankarna fram om en utvärdering 

av den specifika satsningen i São Paulo. Ambassadören efterfrågade en utvärdering med 

konkreta synpunkter om vad talarna ansåg ha varit positivt och negativt med satsningen, 

konkreta samarbetsområden samt förslag till förbättring. Det empiriska resultatet av enkät 

och telefonintervjuer återkopplades till ambassaden i ett dokument vid slutet av min 

praktiktid i juni – ”Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009”. Med andra ord utfördes 

utvärderingen utifrån ambassadens önskemål innan själva uppsatsen utformades. I 

uppsatsen är utvärderingen placerad i ett större perspektiv och har analyserats utifrån teori 

inom statligt exportfrämjande, internationalisering av företag och nätverk. 

 

Kapitel 3 beskriver varför jag valt att utforma utvärderingen på ett visst sätt och vilka delar 

som ingår och vilket syfte den ska uppfylla. Detta kapitel skulle kunna vara en del av den 

teoretiska referensramen men jag har valt att se kapitlet mer som en del vid sidan av.  

 

2.2. Subjektivitet 

Jag är medveten om att mitt engagemang och positiva inställning till att arbeta praktiskt 

med SymbioCity São Paulo kan innebära att jag inte tagit mig ut i verkligheten med helt 

öppet sinne (Jacobsen, 2002). Detta kan resultera i viss subjektivitet, vilket jag är medveten 

om. Jag har haft en insyn i satsningen och en total tillgång till projektet som få andra har. Det 
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har även medfört att jag lättare fått kontakt med relevanta och intressanta personer. Jag 

anser att det har bidragit positivt till uppsatsen och har gynnat mig under hela processen.   

 

2.3. Empirisk uppsats med en induktiv ansats  

Syftet med uppsatsen är att utvärdera en genomförd exportfrämjande satsning och 

undersöka om den uppfyllde sitt mål genom att förflytta sig från tankevärlden till 

verkligheten. Genom att få svar på en fråga och kunna bekräfta eller förkasta ett antagande 

är avsikten med den empiriska undersökningen uppnådd (Jacobsen, 2002). Satsningen 

planerades och genomfördes av flera samverkande aktörer, alla dessa med olika 

uppfattningar och förväntningar. Genom att samla in empirisk information i form av enkät 

och telefonintervjuer med aktörer som medverkade under SymbioCity São Paulo 2009 och 

sammanställa och tolka denna, är målet att återge en sammanfattad bild av verkligheten.  

 

Att välja empirisk ansats innebär att förädla redan existerande kunskap och utveckla ny 

kunskap för att kunna bidra till förbättringar och utveckling, med utgångspunkt från den 

specifika satsningen i São Paulo samt SymbioCity-konceptet. Däremot kan påpekas att den 

empiriska undersökningen inte bör underkastas kravet att resultatet ska vara 

revolutionerande då det inte är säkert att den leder till helt ny kunskap (Jacobsen, 2002). En 

induktiv ansats tillämpas då uppsatsen ämnar presentera ett samband som observerats 

genom att undersöka ett antal enskilda fall (Alvesson och Sköldberg). Idealet skulle enligt 

Jacobsen (2002) vara att forskaren tar sig ut i verkligheten, helt utan förväntningar, och 

samlar in all väsentlig information, systematiserar insamlad data och formulerar en teori.  

Målet är att ingenting ska begränsa vilken information som forskaren samlar in. Kritiken som 

riktas mot den induktiva ansatsen är att det är omöjligt och naivt att tro att någon ta sig ut i 

verkligheten med ett helt öppet sinne, därav diskussion om subjektivitet i avsnitt 2.2. 

 

SymbioCity São Paulo är en typ av exportfrämjande insats. Hur denna insats uppfattades av 

representanter för svenska universitet, myndigheter och företag kommer att utvärderas 

med hjälp av teori inom utvärdering och måluppfyllelse. För att beskriva SymbioCity som en 

exportfrämjande insats kommer teorier om statligt exportfrämjande, internationalisering av 

företag samt nätverk att användas. Tillämpning av dessa teorier i kombination med en 

utvärdering av SymbioCity São Paulo är tänkt att bidra till ökad förståelse om statliga 

exportfrämjande insatser.   

 

2.4. Beskrivande frågeställning och intensiv uppläggning 

Då det framför allt handlar om att få insikt hur främjandesatsningen är utformad är 

frågeställningen i uppsatsen är beskrivande (Jacobsen, 2002). Jag har valt att göra en 

tvärsnittsstudie då frågeställningen är beskrivande studerar verkligheten vid en vald tidpunkt 

(Jacobsen, 2002). Beskrivningen av satsningen i São Paulo är begränsad i tiden, och håller sig 

inom tidsramarna 24-25 mars 2009.  
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Då syftet är att genomföra en utvärdering av den specifika främjandesatsningen i São Paulo 

avser jag att gå in på djupet inom området. Detta genom att samla in information med hjälp 

av ett mindre antal representanter, en intensiv uppläggning (Jacobsen, 2002). Vikten av att 

få fram olika nyanser och detaljer i hur satsningen uppfattats är centralt. Alla individuella 

variationer, skillnader samt likheter i uppfattningen av främjandesatsningen är viktiga och 

tyngdpunkten ligger i att få ett grepp om individens uppfattning och tolkning av satsningen 

(Jacobsen, 2002). Resultatet av utvärderingen är därefter tänkt bidra till att utveckla kunskap 

om konceptet som kan användas och appliceras på liknande satsningar i Brasilien och 

eventuellt i resten av världen. 

 

2.5. Datainsamling med en kvalitativ undersökningsansats 

För att utvärdera SymbioCity São Paulo och bidra till förståelse om statliga exportfrämjande 

insatser har en kvalitativ ansats använts för att samla in data (Jacobsen, 2002). Med hjälp av 

den kvalitativa ansatsen samlas data in i form av ord som sen kommer att analyseras för att 

sedan mynna ut i en slutsats. Den valda ansatsen lägger vikt vid detaljer, nyanser och det 

unika hos varje representant (Jacobsen, 2002) vilket bedöms som viktigt då 

representanternas åsikter kommer att uppmärksammas och utgöra en viktig del av 

utvärderingen.  

 

2.5.1. Primärdata 

Två metoder har använts för att samla in kvalitativ primärdata; enkät och öppen individuell 

telefonintervju. Datainsamlingen är utformad för att tjäna uppsatsens syfte och svara på 

frågeställningen (Jacobsen, 2002). Under SymbioCity São Paulo medverkade talare som 

representerade universitet, myndigheter och företag från såväl den svenska som den 

brasilianska sidan. Det totala antalet medverkande svenska och brasilianska talare var 27 

stycken, varav 14 var svenska och 13 var brasilianska.  

 

Enkät 

Kort efter satsningen skickades ett e-postmeddelande till alla 14 svenska talare samt 

generalkonsuln i São Paulo. Det innehöll en kort enkät gällande deras uppfattning om 

satsningen. E-postmeddelandet samt enkät presenteras i Bilaga 1. Frågorna i enkäten 

utformades i samråd med min handledare och förste sekreterare på ambassaden, Elin 

Kronqvist. Tanken med enkäten var att få en uppfattning om talarnas generella uppfattning 

av satsningen tätt inpå genomförandet. Det var viktigt att fånga upp synpunkter nära inpå 

satsningen för att undvika att det första intrycket föll i glömska. Enkäten besvarades av 

samtliga svenska talare. Informationen som samlades in via enkät används som ett 

komplement till telefonintervjuerna för att utvärdera satsningen. 
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Elin Kronqvist skickade ut liknande enkät på portugisiska till de 13 brasilianska talarna samt 

kontaktpersoner inom São Paulos kommun, dessvärre svarade ingen av dessa. Tanken från 

början var att utvärderingen skulle spegla uppfattningen av den exportfrämjande satsningen 

ur såväl ett svenskt som ett brasilianskt perspektiv. Den obefintliga svarsfrekvensen på 

enkäten gällande de brasilianska talarna skulle kunna tolkas som brist på intresse från den 

brasilianska sidan. Det skulle även kunna bero på kulturella skillnader. I andra sammanhang 

under min praktiktid fick jag erfara att det gällde att vara ihärdig och ”jaga” brasilianare för 

att få svar. Detta gav en indikation på att jag eventuellt skulle komma att få liknande 

problem med telefonintervjuer från den brasilianska sidan.   

 

Öppna individuella telefonintervjuer 

Nästa steg i insamlingen av primärdata var öppna individuella telefonintervjuer. De talare 

som intervjuades kommer i fortsättningen att benämnas representanter eller aktörer. På 

grund av den fysiska distansen till representanterna (Brasilien-Sverige, Brasilia-São Paulo) 

genomfördes individuella telefonintervjuer. Jag är medveten om att jag gick miste om 

möjligheten att observera representanterna, något som Jacobsen (2002) tar upp som en 

nackdel i samband med telefonintervjuer. Genom att kunna iaktta representanten under 

intervjun har intervjuaren möjlighet att känna av stämningen samt observera om denne 

förstår den ställda frågan. Dock hade jag träffat representanterna vid tidigare tillfälle, vilket 

jag anser kunna kompensera situationen.  

 

För utvärderingens syfte var det viktigt att ta reda på den enskildes inställning och 

uppfattning av SymbioCity São Paulo då representanternas åsikt är central för utformningen 

av kommande satsningar i såväl Brasilien som i andra länder (Jacobsen, 2002). Jag 

genomförde intervjuer med 9 av de 14 svenska representanterna under en period av två 

veckor. På grund av tidsperspektivet fanns en begränsning för antal intervjuer. 

Representanterna valdes ut i samråd med Elin Kronqvist som är ansvarig för SymbioCity-

satsningarna i Brasilien. I enlighet med ambassadens mål för satsningen (som kommer att 

beskrivas närmare i avsnitt 5.2. i empirikapitlet) intervjuades Akademiker för att 

representera ett långsiktigt kompetensutbyte, Myndighetsrepresentanter för att förtydliga 

ett långsiktigt samarbete och Företagsrepresentanter för att ge en bild av den problematik 

som ett företag kan ställas inför i Brasilien. 

 

De svenska representanterna som intervjuades är eller har varit engagerade i det arbete som 

bedrivs i Sverige kring miljöteknikområdet med fokus på hållbar stadsutveckling under en 

längre eller kortare tid. Jag vill klargöra att representanterna inte själva arbetar inom små- 

och medelstora miljöteknikföretag utan representerar svenska universitet, myndigheter 

samt större redan etablerade företag i Brasilien. De känner väl till konceptet SymbioCity och 

har goda kunskaper inom miljöteknikområdet och förväntas kunna föra vidare budskapet 

med SymbioCity till de små- och medelstora företagen. Naturligtvis hade det varit givande 
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att tala med svenska mottagare av SymbioCity-satsningen, till exempel representanter för de 

små- och medelstora miljöteknikföretagen men brist på tid och kontakter satte stopp för 

det. Jag anser att representanterna som intervjuades kan ge en rättvis bild då de är väl 

insatta i problematiken. 

 

 Som nämndes i föregående avsnitt var tanken från början att utvärderingen skulle spegla 

uppfattningen av satsningen ur såväl ett svenskt som ett brasilianskt perspektiv, därför 

skulle telefonintervjuer med både svenska och brasilianska representanter genomföras. 

Återigen uteblev svar från de brasilianska representanterna och inga telefonintervjuer 

genomfördes. Emellertid fick jag svar via e-post på mina telefonintervjufrågor, som skickades 

ut i förhand, från en representant för São Paulo kommun. Dessa svar var inte lika utförliga 

men används i empirikapitlet i den mån det är möjligt. Dock resulterar detta fortfarande i att 

utvärderingen inte speglar hur satsningen uppfattades ur ett brasilianskt perspektiv utan 

endast ut ett svenskt. 

 

Under SymbioCity-dagarna i São Paulo hade jag möjlighet att träffa och prata med samtliga 

representanter såväl från brasiliansk som från svensk sida. Framförallt fick jag en personlig 

kontakt med de svenska representanterna. Kontakten kan ses som både positivt och negativ. 

Det var positivt i den mening att det gav mig möjligheten att skapa en relation till 

representanterna och underlätta kontakt gällande tid och datum för telefonintervjuer. 

Många av representanterna hade ett pressat schema men lyckades trots det finna tid till 

intervju. Den tidigare skapade personliga kontakten kan även anses som negativ i den 

mening att det finns en risk att den personliga relationen kan påverka representanternas 

svar. Till exempel kan representantens svar tänkas bli mer positiva eller att man som 

utvärderare tolkar deras svar mer positivt om denne har en positiv bild av intervjuaren som 

person (Jacobsen, 2002). Något som kan ha påverkat intresset och medgörligheten bland de 

brasilianska representanterna kan bero på att jag inte hade någon personlig kontakt med 

dessa. Varken innan eller under dagarna i São Paulo. De lärdomar jag kan dra utifrån detta är 

att en personlig kontakt kan göra stor skillnad samt att det är viktigt att ta hänsyn till 

kulturella skillnader. 

 

Intervjuerna var delvis förhandsstrukturerade då full avsaknad av formulerade frågor leder 

till en alltför komplex datainsamling som gör att informationen blir svår att analysera 

(Jacobsen, 2002). En förhandsstrukturerad intervju innebär inte nödvändigtvis att 

datainsamlingen blir sluten utan intervjun fokuserar mer på enskilda aspekter. För mig var 

detta viktigt med avseende på tidsaspekten, då strukturerade frågor ger mer specifika svar 

och minskar risken för en långdragen intervju. Intervjufrågorna var förutbestämda med 

utrymme att följa upp representanternas svar med kompletterande frågor. Intervjufrågorna 

presenteras i Bilaga 3. Intervjufrågorna skickades ut i samband med att tid och datum 

bestämdes tillsammans med representanten, samtidigt informerades om inspelning av 
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samtalet. Varje telefonintervju tog i genomsnitt 20 minuter och genomfördes via 

högtalartelefon och spelades in via bärbar dator. Inspelningen sparades ner som en fil som 

jag sedan använde för att transkribera respektive intervju. Detta gjordes för att öka 

tillförlitligheten till källan då det finns möjlighet att gå tillbaka och säkerställa svar samt att 

lättare kunna använda materialet för analys.  

 

Telefonintervjuerna utfördes som ett av de sista stegen i den kvalitativa datainsamlingen. 

Det gav mig möjlighet att studera ämnet ytterligare samt skaffa mig en helhetsbild över 

konceptet SymbioCity, satsningen i São Paulo, representanternas organisationer samt 

ambassadens och Exportrådets roller. Tiden användes till att utforma frågorna så att 

relevant information samlades in vid intervjutillfället, detta för att undvika att behöva ta 

kontakt för kompletterande frågor.  

 

Representanter av enkät och telefonintervjuer 

Representanter som svarat på enkät och intervjuats via telefon har delats in i tre grupper 

bestående av 1. Akademiker, 2. Myndighetsrepresentanter samt 3. Företagsrepresentanter. 

Resultatet av enkät och telefonintervjuer varvas och presenteras med utgångspunkt från 

dessa tre grupper. Ambitionen är att resultat av enkät och telefonintervjuer ska ge en 

rättvisande bild av vad respektive grupp som helhet har för åsikter. För mer information om 

representanter som ingår i undersökningen samt en presentation av de organisationer de 

representerar se avsnitt 5.3. Aktörer i samband med SymbioCity São Paulo 2009, i 

empirikapitlet.  Telefonintervjuerna utgör en betydande del av det empiriska materialet och 

jag vill återigen understryka att representanterna inte representerar de små- och medelstora 

miljöteknikföretagen i sig utan representerar svenska universitet, myndigheter och större 

redan etablerade företag i Brasilien.  

 

2.5.2. Sekundärdata 

De sekundärdata som presenteras i uppsatsen utgörs av upplysningar insamlade av andra. 

Informationen är insamlad för ett annat ändamål men kan användas och tolkas på ett 

relevant sätt för att uppnå ett annat syfte (Jacobsen, 2002). Information om de 

organisationer som representerades av de medverkande talarna under SymbioCity São Paulo 

har delvis hämtats från organisationernas presentationstexter på Internet samt från en 

katalog som utformades speciellt inför handelsminister Ewa Björlings besök i Brasilien i 

samband med SymbioCity i São Paulo (Swedish Delegation for Broader Strategic Partnership 

with Brazil, 2008). Sekundärdata rörande historia och bakgrund till Sveriges fokus på hållbar 

stadsutveckling, svenskt statligt exportfrämjande, Sveriges främjandepolitik med inriktning 

på Brasilien samt generell information om SymbioCity är inhämtat ifrån Internet. Specifik 

data rörande SymbioCity São Paulo har jag tagit del av via medarbetare på ambassaden.  
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2.6. Metodkritik 

Det har tidigare i kapitlet redogjorts för tillvägagångssättet för utformningen av uppsatsen. 

Lämpliga metoder har valt ut, dock kan det visa sig under utformningens gång att en annan 

metod skulle kunna ha varit mer lämplig. Metodkunskap behövs för att kritiskt bedöma i hur 

hög grad resultatet av en undersökning beror på metoden och om resultatet ger en 

rättvisande bild av verkligheten (Jacobsen, 2002). Undersökningen måste gå att lita på och 

vara genomförd på ett trovärdigt sätt. Då utvärderingen av satsningen delvis har skett på 

uppdrag av ambassaden och de som arbetar aktivt med SymbioCity-konceptet är det ytterst 

viktigt att resultatet ger en rättvisande bild och speglar verkligheten. Detta för att de ska 

kunna använda resultatet som grund vid planering av framtida SymbioCity-satsningar. 

Uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kommer därför att diskuteras. 

 

Validitet 

Validitet innebär att empirin måste vara giltig och relevant, det finns ett krav på att faktiskt 

mäta det som önskas mäta (Jacobsen, 2002).  Om representanterna skulle uppfatta den 

fråga som ställs på fel sätt och inte svara på vad som egentligen önskas kan utvärderingen 

anses ha låg validitet. Genom att samla in primärdata både via enkät och telefonintervju och 

på så sätt ge representanterna två möjligheter att framföra sina synpunkter bidrar till att ge 

en mer rättvisande bild av verkligheten. Vidare måste teorierna vara applicerbara på det 

fenomen som ska analyseras. Då större delen av uppsatsen utformades i Brasilien uppstod 

en brist på tryckta källor. Dessa är vanligtvis relativt omfattande och kan underlätta 

förståelse av olika modeller. Jag har istället till stor del använt mig av databaser som 

Esmerald, Academic Search Premier och Business Source Premier, via Linköpings 

Universitetsbibliotek, för att få tillgång till vetenskapliga artiklar. Vetenskapliga artiklar är 

inte lika omfattande och utförliga som böcker men ofta uppdaterade och behandlar aktuella 

ämnen. Dessa artiklar ligger till grund för stor del av den teoretiska referensramen.  

 

Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig, utvärderingen måste gå 

att lita på (Jacobsen, 2002). Utvärderingen ska med andra ord kunna genomföras ytterligare 

en gång på exakt samma sätt och ge samma resultat. En anledning till låg reliabilitet kan 

bero på att utvärderingen innehåller mätfel. Mätfel kan till exempel uppstå genom att ställa 

frågor till representanterna på ett varierat sätt eller att tolka svar på olika sätt. Under 

telefonintervjuerna utgick jag ifrån frågorna i Bilaga 2 och hade för avsikt att i största möjliga 

mån att ställa samma följdfrågor till samtliga representanter. Ambitionen är att resultatet av 

enkäten och telefonintervjuerna ska ge en rättvisande bild av vad respektive grupp som 

helhet tycker inom varje område kan diskuteras utifrån ett trovärdighetsperspektiv. Jag har 

utifrån ett subjektivt perspektiv sammanställt representanternas åsikter och valt ut citat som 

jag anser kunna representera gruppens sammanfattade åsikt. I och med hänsynstagande till 

den subjektiva aspekten torde det i detta fall vara omöjligt att uppnå full reliabilitet.  
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Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet gäller om resultatet kan lyftas ur sitt sammanhang och appliceras på 

andra sammanhang (Jacobsen, 2002, s. 21). För att detta ska vara möjligt måste det område 

som studerats vara representativt för det sammanhang det ska överöras till. Att kunna dra 

slutsatser om SymbioCity-konceptet i andra sammanhang utifrån utvärderingen skulle tyda 

på att uppsatsen har en hög generaliserbarhet. Då utvärderingen av SymbioCity São Paulo 

endast speglar uppfattningen ur ett svenskt perspektiv kan generaliserbarheten på det 

området ifrågasättas. Dock ger utvärderingen en indikation på vad som kan förbättras vilket 

torde kunna gälla för andra SymbioCity-satsningar generellt.  
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3. Bakomliggande syfte med utvärderingen   

I kapitlet Bakomliggande syfte med utvärderingen förklaras varför en utvärdering av 

satsningen i São Paulo är viktig och vilka aspekter utvärderaren bör ta i beaktning. 

Utvärdering ur ett offentligt perspektiv definieras och ett åttapunktsprogram för utförande 

av en utvärdering presenteras. Kapitlet är en del av den teoretiska referensramen men har 

valt att ses som en mer utomstående del.   

 

3.1. Utvärdering av statlig verksamhet 

Syftet med uppsatsen är att utvärdera den exportfrämjande satsningen i São Paulo. 

Utvärdering av statlig verksamhet handlar om att i efterhand upptäcka, kartlägga och 

bedöma förvaltning och resultat av offentliga åtgärder (Vedung, 1998). Utvärderingar 

genomförs för att frambringa självreflektion, fördjupad förståelse och därigenom kunna leda 

till bättre grundade beslut.  

 

Utvärderingar utgår ifrån att goda avsikter inte är tillräckligt för framgång, det är utfallet som 

räknas (Vedung, 1998). Utvärderingen är framåtsyftande då den ska användas för att justera 

misstag och förstärka framgångar i framtida satsningar. Samtidigt är den tillbakablickande i 

den meningen att den ska användas för att följa upp, systematisera och betygsätta pågående 

eller avslutade offentliga verksamheter och deras resultat. Vedung (1998) understryker även 

utvärderingens svaghet som instrument för sakligt beslutsfattande. En utvärdering har 

begränsningar som en objektiv och kunskapsbaserad ledningsform. Utvärdering av en statlig 

insats ger kunskap om hur statens medel används och vilka resultat det leder till 

(www.esv.se). Myndigheten Ekonomistyrningsverket5 påpekar att det finns anledning att ge 

tydliga signaler om främjandets betydelse och vara tydlig när det gäller vikten av utvärdering 

och återkoppling. Myndigheten menar att en utvärdering utgör ett värdefullt underlag för 

att utveckla och förbättra den statliga verksamheten, genom att presentera information som 

kan leda till önskade förändringar. Utredningen om svensk export och internationalisering 

(SOU 2008:90) framhåller utvärdering som en av två huvudsakliga utmaningar för staten i 

samband med främjande av export på utländska marknader.  

 

Det finns alltså en vilja från svenska myndigheter att den här typen av satsningar utvärderas. 

Sveriges regering använder sig av ett internationellt marknadsföringsverktyg i form av 

SymbioCity för att informera andra länder om vad Sverige har att erbjuda inom miljöteknik 

med fokus på hållbar stadsutveckling. Utvärderingen av SymbioCity São Paulo har utförts i 

syfte för att ta reda på hur medverkande aktörerna i samband med satsningen anser att den 

kan fungera som en plattform för att bana väg för ett långsiktigt samarbete mellan Sverige 

                                                             
5
 Ekonomistyrningsverket (ESV) utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör 

analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under 
Finansdepartementet. (www.esv.se) 

http://www.esv.se/
http://www.esv.se/
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och Brasilien. Målet är att utvärderingen ska bidra till förbättring av framtida satsningar och 

att kunna utveckla SymbioCity-konceptet ytterligare.  

 

3.2. Definition av utvärdering  

Att utvärdera är att bedöma och att bedöma innebär att fastställa värdet. En utvärdering 

syftar till att systematiskt skilja det värdefulla från det värdelösa. Följande definition har sin 

utgångspunkt ur ett politiskt perspektiv (Vedung, 1998): 

 

”Utvärdering är en noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestation eller förvaltning i 

offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer”  

(Vedung, 1998) 

 

Att bedömningen är noggrann innebär att den måste ske enligt regler som garanterar 

kvalitet. Det kräver systematisk tillämpning av värdekriterier eller planmässig datainsamling 

och resultatredovisning samt att källäget är ordentligt dokumenterat. Dock inkluderar inte 

definitionen bedömningar av hur det kommer att gå med planerade åtgärder (Vedung, 

1998). 

 

3.3. Åttapunktsprogrammet för en förklarande utvärdering 

En förklarande utvärdering är en mål-/medelutvärdering som fokuserar på att värdera vad 

insatsen har resulterat i (Vedung, 1998). Tillvägagångssättet för en förklarande utvärdering 

av SymbioCity São Paulo baseras på modellen Åttapunktsprogrammet, som utvecklats av 

Vedung (1998). Programmet består av åtta centrala frågor som bör formuleras och 

bearbetas i en utvärdering samt viktiga aspekter som bör ägnas tanke och uppfyllas i 

utvärderingen.  Fråga ett, två och åtta rör det yttre perspektivet och fråga tre till sju rör det 

inre perspektivet av utvärderingen.  

 

Fråga ett (Syftesfrågan)  

Fråga två (Organisationsfrågan)  bör resas i varje utvärdering 

Fråga åtta (Användningsfrågan)  

 

Fråga tre (Insatsfrågan)   bör alltid ställas för att det ska  

Fråga sju (Bedömningsfrågan) röra sig om en utvärdering 

  

Fråga fyra (Förvaltningsfrågan) 

Fråga fem (Resultatfrågan)  beror på omständigheterna 

Fråga sex (Effektfrågan)  
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Beroende på vilken typ av utvärdering som ska genomföras har dessa frågor mer eller 

mindre relevans. Jag kommer att använda mig av fråga ett (Syftesfrågan), två 

(Organisationsfrågan), tre (Insatsfrågan), fem (Resultatfrågan), sju (Bedömningsfrågan) och 

åtta (Användningsfrågan) då jag valt att göra en utvärdering enligt måluppfyllelsemodellen. 

Återkommer till modellen i avsnitt 4., Den teoretiska referensramen.  

 

Syftesfrågan: Vilket är det övergripande motivet bakom utvärderingen? 

Enligt Vedung (1998) utförs en utvärdering i tre olika syften; kontrollerande, främjande eller 

grundkunskapsutvecklande. Vid utvärdering i främjande syfte är en studie tänkt att bidra till 

en förbättring av den satsning som granskas. Förklaringsfrågorna är därför centrala för att 

bidra till att rätta till felfunktioner och leda till förbättring. Utifrån frågeställningen i 

uppsatsen ämnar jag att redogöra för hur satsningen uppfattades av aktörerna samt förklara 

resultatet. Målet med utvärderingen är att resultatet ska mynna ut i synpunkter och förslag 

till ambassaden och Exportrådet inför planering av kommande satsningar samt förbättring av 

SymbioCity-konceptet generellt. 

 

En utvärdering är oftast ett beställningsarbete. Ambassadören i Brasilia hade en önskan om 

att SymbioCity-satsningen skulle utvärderas. I samråd med Ambassadören och min 

handledare på ambassaden beslutade vi att jag skulle utvärdera satsningen i São Paulo. Det 

är viktigt att syftet med utvärderingen är klart och tydligt för både beställare och 

utvärderare (Vedung, 1998). Utvärderaren bör ta reda på varför beställaren vill att 

utvärderingen ska genomföras och i vilken beslutssituation utvärderingen ska användas. Från 

ambassadens sida var motivet med utvärderingen att få reda på aktörernas uppfattning om 

satsningen, vad som var bra och dåligt, om något saknades, inom vilka områden aktörerna 

ser störst potential för samarbete och om det skapades några kontakter i samband med 

satsningen. Detta för att kunna förbättra framtida satsningar och ta beslut om vilka åtgärder 

som ambassaden behöver ta. Tonvikten lade på att föra fram konkreta förslag och 

samarbetsområden. Mitt motiv var att sätta satsningen i ett större perspektiv och även 

förklara SymbioCity-konceptet utifrån teorier inom bland annat statligt exportfrämjande och 

nätverk.   

 

Organisationsfrågan: Vem ska utföra utvärderingen och hur ska den organiseras? 

Gällande vem som ska utföra utvärderingen bör beställaren ta ställning till två alternativ; 

självvärdering eller extern utvärdering. Både självvärdering och extern värdering refererar till 

tre saker samtidigt: Vem bör initiera? Vem bör utföra? och Vem bör använda utvärderingen? 

Initiativtagare är de som beslutar om utvärderingen, i detta fall ambassaden. Utförare är den 

som bär ansvaret för utvärderingens upplägg, datainsamling, dataanalys och rapportering, 

vilket är jag. Användare är den, vars informationsbehov är avsett att tillfredsställas genom 

utvärderingen, som även i detta fall är ambassaden.  



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

24 

Självvärdering innebär att utvärderingen genomförs av det organ som ansvarar för insatsen. 

Extern utvärdering är när utvärderingen genomförs av ett externt organ. Enligt Vedung 

(1998) klassas universitet och högskola som en extern utvärderare. Jag vill påstå att jag 

representerar båda alternativen. Jag kan klassas som intern då jag varit involverad i den 

satsning som ska utvärderas och arbetade på ambassaden. Samtidigt kan jag klassas extern i 

och med att utvärderingen är en del av min uppsats och ingår i min utbildning vid 

universitetet och ska uppfylla vissa kriterier. Vidare bör utvärderaren eller beställaren 

komma överens om hur utvärderingen ska organiseras. Vedung (1998) anser att 

utvärderingen bör organiseras som en självvärdering om syftet är främjande. I mitt fall fick 

jag vägledning och önskemål om utvärderingens inriktning från ambassadören och min 

handledare. För övrigt fick jag arbeta fritt och organisera arbetet utefter mina egna 

preferenser. Det finns både för- och nackdelar med självvärdering. Fördelen är att 

utvärderingen snabbt kan genomföras då beslutet om utvärdering tas av nära berörda 

personer samt att datainsamlingen sköts av de som bäst känner till satsningen som ska 

utvärderas. Den största nackdelen med självvärdering är bristande objektivitet. En 

utvärderare med hög involvering tenderar att vara infångad av sina egna arbetsuppgifter 

(Vedung, 1998). Därav uppmärksammad kritik mot subjektivitet i metodkapitlet. 

 

Insatsfrågan: Hur beskriver man den satsning som utvärderas? Betraktas satsningen som ett medel 

att nå något annat eller som ett egenvärde? 

Vid en måluppfyllelseutvärdering är insatsfrågan central och insatsen kan beskrivas i termer 

av mål och styrmedel (Vedung, 1998). Den här delen av åttapunktsprogrammet kallar 

författaren för insatsanalys och genom att beskriva insatsen som ett fall av generell 

problematik kan man vidga vyer och stimulera till en djupare förståelse. Genom att 

utvärdera och analysera den specifika SymbioCity-satsningen som genomfördes i São Paulo 

är min ambition att resultat och slutsats ska kunna bidra till kunskapsbyggande inför 

framtida satsningar. Utvärderingen har ett egenvärde då jag inriktar mig på den specifika 

SymbioCity-satsning som genomfördes i São Paulo samt att resultatet av utvärderingen i 

första hand delges ambassaden i Brasilia. Vidare vill jag även att utvärderingen ska bidra till 

ett mer teoretiskt värde som Vedung (1998) förespråkar och sprida kunskap inför liknande 

satsningar i andra städer. Därför är min ambition även att analysera SymbioCity São Paulo ur 

ett mer generellt perspektiv och dra slutsatser utifrån det.   

 

Vedung (1998) påpekar att man i utvärderingen bör skilja mellan granskning av en satsning 

som genomförs inom den offentliga regin och granskning av en satsning som sker utanför 

den offentliga sfären. I det andra fallet utvärderas något som ägs eller drivs av de enskilda, 

som det offentliga söker styra. SymbioCity-konceptet har utvecklats av Exportrådet på 

uppdrag av regeringen för att främja små- och medelstora miljöteknikföretag, varav många 

av dessa företag är privata. Man skulle därför kunna se det som att den offentliga sektorn 
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försöker styra de små- och medelstora miljöteknikföretagen till att exportera på den 

brasilianska marknaden.  

 

Insatsen kan enligt Vedung (1998) karaktäriseras i termer av styrmedel i form av regleringar, 

ekonomiska styrmedel och information som författaren även benämner käppen 

(regleringar), moroten (ekonomiska styrmedel) och predikan (information). Ekonomiska 

styrmedel kan innebära att tillföra materiella resurser för att påverka ett önskvärt 

handlande. Styrmedlet kan påverka kostnaden av att vidta en viss åtgärd. Ett exempel kan 

vara en statlig exportfrämjande insats för att öka export inom företag. Informativa styrmedel 

går ut på att försöka påverka genom övertygelse eller faktaupplysning och är 

kunskapsöverförande (Vedung, 1998). Genom SymbioCity São Paulo informeras mottagare i 

Brasilien om vad Sverige har att erbjuda inom området miljöteknik med fokus på hållbar 

stadsutveckling vilket skulle kunna leda till ökad export för de svenska miljöteknikföretagen.   

 

Resultatfrågan: Hur ser slutprestationer och utfall ut? 

De resultatfrågor som ställs ska besvaras genom studier av verkliga förhållanden. Detta sker 

genom insamling av statistik, befintliga dokument, intervjuer, enkäter eller personlig 

observation (Vedung, 1998). För att svara på denna fråga krävs att ett flertal metoder 

kombineras med varandra. Jag har använt mig av enkäter och telefonintervjuer för att samla 

in data för att genomföra utvärderingen av SymbioCity São Paulo. Denna fråga är central och 

kommer att diskuteras och analyseras utifrån måluppfyllelsemodellen. 

 

Bedömningsfrågan: Med vilka måttstockar ska resultaten bedömas? Vilka standarder på dessa 

måttstockar ska anses utgöra framgång eller misslyckande? 

Substansutvärdering går ut på att värdera utfall, slutprestationer eller förvaltning utan att 

kostnader för att producera tas in i bedömningen och är ett tillvägagångssätt för att 

värdesätta offentliga åtaganden. Måluppfyllelseutvärdering är en typ av substansutvärdering 

med deskriptiva värderingskriterier. Vid deskriptiv värdering använder utvärderaren andra 

värden som kriterier och standarder. Dessa värden är inte optimala men de representerar en 

måttstock för att bedöma satsningens värde utifrån intressentens perspektiv. Vedung (1998) 

framhåller att ett centralt problem inom utvärdering är att fastställa värde eller kvalitet på 

den offentliga verksamhet som är föremål för utvärdering. För att råda bot på detta krävs 

kriterier för att bedöma förvaltning, slutprestationer och utfall. Vedung (1998) delar upp 

bedömningsfrågan i fyra delfrågor för analys: 

 

 Identifiering av lämpliga värdekriterier eller måttstockar som kan användas vid 

bedömningen samt urval av de som ska användas. Vid användning av 

måluppfyllelsemodellen är värdekriteriet: Stämmer resultaten överens med 

insatsmålet? 
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 Angivning av standarder som visar på framgång eller misslyckande i förhållande 

till kriterierna. Har aktörernas mål uppfyllts eller inte under SymbioCity São Paulo 

2009? 

 Fastställande av verksamhetens faktiska tillstånd inom varje kriterium och 

jämförelse mot standarder på varje kriterium. Fastställande av vilket mål varje 

aktör har i anslutning till SymbioCity-satsningen. 

 Sammanfattning av bedömningar inom varje kriterium som resulterar i en 

totalbedömning av verksamhetens värde. Kan man säga något om regeringens 

mål med SymbioCity som ett helhetskoncept? 

 

Återkommer till dessa aspekter i avsnitt 4.4. Utvärdering enligt måluppfyllelsemodellen. 

 

Användningsfrågan: Hur ska utvärderingen användas? 

Huvudpoängen med utvärderingen är att den ska komma till användning. Genom att förse 

beställare och andra intressenter med information om hur satsningen tagits emot av 

aktörerna kan utvärderingen fungera som underlag för förnuftiga beslut om dess framtida 

inriktning. Vedung (1998) framhåller många att det finns ett uttryckt missnöje över att 

utvärderingar försummas. En av de strategier Vedung (1998) presenterar för att öka 

utvärderingars användning är spridningsteorin, som går ut på att effektivisera 

resultatspridningen. En flaskhals, det vill säga ett problem, med spridningsstrategin är att 

mottagaren inte känner till utvärderingens resultat. För att kunna ta till sig utvärderingen 

måste man veta att den existerar. En av de metoder som kan utskiljas ur spridningsstrategin 

är mellanhandsmetoden. Den går ut på att göra resultatet av utvärderingen så 

användarvänlig som möjligt och sprida den så utbrett som möjligt. Metoden är till för att 

främja utbredning av informationen på ett organiserat och systematiskt sätt och öppna 

kanaler till mottagaren. Därigenom skapas en mellanhand mellan utvärderaren och 

användaren och dessa engageras enligt författaren på ett bättre sätt.  Förbättring av och 

förutsättningar för bättre kommunikation är viktigt, samtidigt understryker författaren att 

användning av en utvärdering inte bara är fråga om användarvänliga rapporter och 

intensifierade spridningsinsatser. Själva användningen av utvärderingen kan inte informeras 

fram, det finns större barriärer än kommunikationshinder. Spridningsstrategin har skapats 

utifrån tron att bristande användning av utvärderingen kan bero på brus och andra barriärer 

mellan utvärderaren och mottagaren. Vedung (1998) anser det uppenbart att man som 

mottagare måste känna till och förstå utvärderingens resultat för att använda den. Trots det 

förblir många rapporter både obegripliga och därmed dammsamlare.  

 

Dokumentet ”Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009” som delgavs ambassaden i slutet 

av praktiktiden var anpassat för att fylla ambassadörens önskemål och på så sätt förebygga 

spridning. Dokumentet skickades även ut till representanter på Exportrådet.  



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

27 

4. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen inleds med teori om statligt exportfrämjande. Vidare 

presenteras modeller inom internationalisering och företagens exportprestationer för att 

förklara hur staten kan främja export inom företag. Hur nätverk kan användas som ett medel 

för att bidra till ökad export introduceras. Slutligen redogörs för måluppfyllelsemodellen som 

kommer att användas i syfte att utvärdera satsningen. 

 

4.1. Statligt exportfrämjande6 

Många små- och medelstora företag kan inte eller vill inte bedriva export inom sin 

verksamhet (Francis och Collins-Codd, 2003). Det beror på svårigheter som uppkommer i 

samband med begränsade resurser, brist på erfarenhet eller andra hinder. Författarna har 

genomfört en studie över små- och medelstora kanadensiska högteknologiska företag som 

visar på vad statligt exportfrämjande kan medföra för dessa företag. Resultatet visar att 

företag har olika behov av exporthjälp beroende på grad av internationellt intresse och vilka 

olika typer av hinder de står inför. Ett sätt att hjälpa dessa företag och få dem att bli mer 

positivt inställda till export, kan vara att staten använder sig av exportfrämjande insatser 

(Francis och Collins-Codd, 2003). Främjandet kan bekostas av staten, handelsföreningar eller 

andra organisationer. Synsättet får ytterligare stöd av Shamsuddoha och Yunus Ali (2006). 

De menar att staten med en politik som främjar internationalisering av inhemska företag har 

en ingående effekt på företagens strategiska beslut att träda in på den internationella 

marknaden samt att erhålla relevant kunskap. Även forskarna Crick och Chaudhry (1997) 

drar, utifrån ett brittiskt perspektiv, slutsatsen att det finns ett behov av att undersöka 

exportaktiviteter för små- och medelstora företag för att komma fram till hur man ska kunna 

stödja dessa företag för att de ska uppnå lyckade exportinsatser.  

 

Målet med ett statligt exportfrämjande insatser är att intensifiera företagens 

exportprestation genom att förbättra kompetenser, resurser och strategier inom företagen 

och därigenom skapa konkurrensfördelar totalt sett (Francis and Collins-Codd, 2003). Detta 

kan leda till förbättring av företagens prestation i exportsammanhang. Författarna finner 

stöd för att främjandet ökar effektiviteten och förbättrar företagens kompetens, hjälper dem 

att åstadkomma mål och val av exportstrategi. Ökad användning av statligt exportfrämjande 

bidrar enligt Francis and Collins-Codd (2003) till att företagen tillgodogör sig kunskap inom 

export samt sätter upp mål för export av sina produkter.  

 

Vidare visar resultatet av studien att främjandet har varierande inverkan på företagen, 

beroende på nivå av exportintresse. Främjandet har störst effekt på de företag som är i 

                                                             
6
 Statligt exportfrämjande refererar till alla statliga åtgärder som vidtas för att bistå företagens 

exportaktiviteter (Shamsuddoha och Yunus Ali, 2006).   
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stadier av uppstartning och tidig utveckling av exportaktiviteter. Vidare har det statliga 

exportfrämjandet en mer begränsad effekt både på de företag som från början inte alls 

exporterar och de som har stor erfarenhet inom export. Studien visar dock inte på effekter 

ur ett långsiktigt perspektiv (Francis and Collins-Codd, 2003).  

 

4.2. Internationalisering och exportprestation 

För att förklara vad som krävs för att ett företag gradvis ska öka sin internationella 

inblandning kommer Uppsalamodellen användas (Johanson och Vahlne, 1977). Vidare 

presenteras en modell som förklarar vilka effekter en statlig exportfrämjande insats kan ha 

på företagets exportprestation. 

 

The Internationalization Process of the Firm - Uppsalamodellen 

Det finns ett flertal sätt att etablera sig på en exportmarknad. Internationalisering av företag 

kan ses som en process i vilken företaget gradvis ökar sin internationella inblandning. 

Johanson och Vahlne (1977) har utvecklat en modell för att förklara 

internationaliseringsprocessen, även kallad Uppsalamodellen. Enligt författarna finns det 

fyra steg som kan utskiljas då företaget ska etablera sig på en utländsk marknad som 

tillsammans formar en typ av etableringskedja: 

 

1. Sporadisk export, ingen strukturerad exportverksamhet 

2. Export via oberoende agent 

3. Etablering via utländska återförsäljare 

4. Tillverkning utomlands via utländska produktionsenheter 

 

Grundtanken med modellen är att den internationella utvecklingen av företaget sker stegvis 

från steg ett till fyra.  I samband med en gradvis förvärvning, integrering och användning av 

kunskap om utländska marknader ökar företagets åtagande på dessa marknader successivt. 

Brist på marknadskunskap är ett framstående hinder när det handlar om att utveckla 

internationell verksamhet (Johanson och Vahlne, 1977). Vidare påpekar författarna att 

nödvändig kunskap främst kan förvärvas genom aktiviteter i utlandet. Om och när ett 

företag går vidare i etableringskedjan beror på hur företagets tillstånds- och 

förändringsaspekter (state and change apects) och aspekternas förhållande till varandra 

sinsemellan.  
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State aspects                      Change aspects  

 

Figur 1 (The Internationalization Process of the Firm, Johanson och Vahlne, 1977) 

 

Marknadskunskap (Market knowledge) och marknadsåtagande (Market commitment) antas 

ha en inverkan på företagens etableringsbeslut (Commitment decisions) samt vilket sätt 

pågående verksamhet (Current activities) ser ut. Den pågående verksamheten gynnas i sin 

tur av ytterligare marknadskunskap och åtagande. Modellen utgår ifrån att företaget strävar 

efter att öka sin vinst på lång sikt och samtidigt hålla risker på låg nivå.  

 

Modellen förväntas kunna bidra till utveckling av de insatser som genomförs för att påverka 

internationell handel. Författarna framhåller att en specifik utvärdering av ett svenskt 

exportstimulerande program som genomförts har visat att metoder som stimulerar export 

påverkar företagens exportbeteende på olika sätt beroende på deras grad av tidigare 

erfarenhet. Uppsalamodellen åskådliggör att utveckling av exporterfarenhet kan förväntas 

påverka exportbeteendet.  

 

A conceptual model of firm export performance 

Shamsuddoha och Yunus Ali (2006) har utfört en studie om vilken direkt och indirekt effekt 

statligt exportfrämjande har på ett företags exportprestation. Studien mynnar ut i en 

omfattande modell som kan användas till att förklara hur och varför exportfrämjande politik 

och statligt exportfrämjande kan spela en viktig roll för företag. Statligt exportfrämjande 

underlättar för de förutsättningar som krävs för att åstadkomma lyckade exportaktiviteter 

enligt Shamsuddoha och Yunus Ali (2006) och därmed uppnå nationens mål att öka 

exportintäkter totalt sett. Främjandet har en nyckelroll när det gäller att stimulera 

internationella affärsaktiviteter.  

 

Den systematiska undersökningen av främjandets effekt i relation till företagens 

exportprestation är knapp enligt författarna. De påpekar att merparten av tidigare 

genomförda studier fokuserar på företagsrelaterade faktorer som bidrar till export och 
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endast ett fåtal undersöker den effekt exportfrämjandet har på företagens exportprestation. 

Erbjudande av exporthjälp anses ha en positiv effekt på företagens exporttillväxt vilket 

resulterar i att nationell politik för exportfrämjande är positivt relaterad till företagens 

exportprestation (Shamsuddoha och Yunus Ali, 2006).  

 

Följande modell integrerar användningen av statligt exportfrämjande, beslutfattarnas 

uppfattning av exportmarknadens villkor, exportkunskap-, -intresse och -strategi. Modellen 

kan användas till att förklara vad som behövs för att ett företag ska prestera i ett 

exportsammanhang (Shamsuddoha och Yunus Ali, 2006).  

 

Figur 2 ( A conceptual model of firm export performance, Shamsuddoha och Yunus Ali, 2006) 

 

Användning av statligt exportfrämjande (Use of Export promotion Programs), förväntas 

genom följande steg leda fram till företagets exportprestation.  

 

Beslutfattarnas uppfattning om förhållanden på exportmarknaden (Management Perception 

of Export Market Environment), relaterar till beslutfattarnas nivå av medvetenhet och 

angelägenhet gällande externt inflytande samt möjligheter och hot på en internationell 

marknad.      

 

Exportkunskap (Export Knowledge), handlar om beslutsfattarnas kunskap inom utländska 

marknader, statliga bestämmelser och tillvägagångssätt för export. 

 

Exportåtagande (Export Commitment), definieras som en generell vilja att från företagens 

beslutfattares sida att bevilja finansiella och mänskliga resurser till exportrelaterade 

aktiviteter.  
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Exportstrategi (Export Strategy) handlar om att varje beslut som tas gällande utländska 

marknader ska vara en del av en utvecklad handlingsplan för hur företaget ska uppnå sina 

mål när det gäller export.  

 

Slutprodukten av dessa delar tillsammans visar på företagets Exportprestation (Export 

Performance), som visar på i vilken utsträckning ett företag uppnår sitt mål för export. 

 

Shamsuddoha och Yunus Ali (2006) framhåller att brist på kunskap och resurser i ett 

exportsammanhang skapar hinder för många företag när det gäller internationalisering. Det 

kan avskräcka företag. Genom att lära sig mer om utländska marknader och 

exportfrämjande insatser kan dessa hinder överkommas. Detta påvisar en direkt relation 

mellan kunskap och engagemang. Vidare erbjuder studien riktlinjer som kan användas av 

beslutstagande personer inom företag. Riktlinjerna visar på hur företagen kan dra fördel av 

exportfrämjande insatser. Genom att skapa en positiv attityd till exportmarknaden, bygga 

upp kunskap och ett intensifierat engagemang i exportsammanhang kan företagen uppnå 

ökad framgång inom internationell verksamhet, vilket i sin tur gynnat nationen.  

 

Utredningen om svensk export och internationalisering  

I utredningen om svensk export och internationalisering (SOU 2008:90) identifieras ett antal 

faktorer som anses vara viktiga för internationalisering och ökad export när det gäller 

svenska företag. Dessa faktorer kommer att användas som komplement till ovanstående 

modell senare i analysen.  

 

Exportmarknadskunskap innebär kunskap om potentiella utländska marknader och kunder. 

De svenska företag som vill verka på utländska marknader har ett stort informationsbehov. 

Kostnaden för att införskaffa kunskapen är hög varför det kan vara svårt för små- och 

medelstora företag att investera i dessa resurser. Även om de svenska företagen skulle 

kunna finansiera investeringen skulle kostnaden förmodligen överstiga nyttan (SOU 

2008:90). Kunskapen kan dock ses som en kollektiv vara. När informationen väl finns 

tillgänglig kan den användas många gånger och spridas ut utan att tappa värde. En 

främjandeorganisation kan införskaffa kunskapen och fördela den till olika användare. Med 

tillräckligt många användare kommer den totala samhällsekonomiska nyttan att överstiga 

kostnaden framhåller den svenska utredningen och motiverar samtidigt offentliga insatser 

för att främja export och internationalisering av företag (SOU:2008:90). För att uppnå 

framgångsrik export och internationalisering är det även viktigt att företagets potentiella 

utländska kunder har tillräcklig information om vad företaget kan erbjuda (SOU:2008:90).  

 

Starka positiva externaliteter, eller positiva externa effekter har att göra med förväntningar 

vad gäller andra svenska företag. Som ett exempel tar utredningen upp ett besök på IKEA. En 

positiv erfarenhet på IKEA kan skapa en positiv attityd till svenska möbler och svenska 
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produkter i allmänhet. Dessa positiva externa effekter förekommer särskilt på bransch- och 

sektorsnivå. Man kan säga att de företag som främst gynnas av framgångar för ett svenskt 

miljöteknikföretag är andra svenska miljöteknikföretag (SOU 2008:90).  

 

En sektorsvis informationsspridning på utländska marknader kan beskrivas som en kollektiv 

vara och därmed finns det en anledning att överväga offentliga främjandeinsatser som sker i 

samband med branschsammanslutningar. Kostnaderna i samband med internationell 

marknadsföring för små- eller medelstora företag är återigen för stora för att det ska löna sig 

för ett enskilt företag. Om den offentliga sektorn kan ha en roll att koordinera insatser för 

att sprida kunskap om sektorer där svenska företag besitter hög kompetens anses det som 

mycket positivt, enligt den svenska utredningen (SOU 2008:90).  

 

Finansiering av utlandsaffärer är ofta ett problem och tenderar att vara större för små- och 

medelstora företag då de bedöms som mer riskfyllda, vilket kan motivera offentliga 

åtaganden för finansiella tjänster.   

 

Ett annat problem som företagen kan träffa på i samband med export och 

internationalisering är avsaknad av öppna och konkurrenskraftiga marknader. I ett land med 

stort statligt inflytande över näringslivet eller inom branscher där staten är en stor kund kan 

det finnas behov av ett offentligt åtagande för en dörröppnarfunktion. Det finns situationer 

där offentliga insatser är helt nödvändiga för att affärsmöjligheter ska öppna sig för svenska 

företag. Funktionen handlar om att ge företagen tillgång till personer och organisationer 

som de inte hade kommit åt annars (SOU 2008:90). 

 

4.3. Nätverk för att lösa exportmarknadsföringsproblem 

Lalls (1991) definierar exportmarknadsproblem som ”those gaps, which need to be filled 

before the competitive producer becomes a successful exporter”. Ghauri, Lutz och Tesfom 

(2001) påpekar att exportmarknadsföringsproblem kan klassificeras som interna och externa 

och ger förlag till hur dessa klyftor kan fyllas igen för att den konkurrenskraftiga producenten 

ska kunna bli en framgångsrik exportör. Interna exportproblem kommer inifrån företaget 

och associeras ofta med otillräckliga resurser för exportmarknadsföring, till exempel 

företagets brist på kompetent personal för att administrera exportverksamheten, bristande 

förmåga att finansiera export och otillräcklig information om utländska marknader. Externa 

exportproblem är relaterade till branschen, exportmarknaden och den makroekonomiska 

miljön. Intensiteten av exportrelaterade aktiviteter varierar mellan branscherna vilket beror 

på branschens karaktär. Inom vissa branscher är exporten mer utbredd än inom andra 

(Ghauri, Lutz och Tesfom, 2001). Författarna påpekar att skillnader mellan marknadssystem, 

storlek på företag och förekomst av utländska konkurrenter över marknaderna bör tas i 

beaktning när företaget ska utveckla en passande exportmarknadsföringsstrategi.    
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Det finns olika metoder för att lindra dessa interna och/eller externa exportproblem, 

nätverkande är en av dessa.  Författarna använder sig av följande definition för att beskriva 

ett nätverk. Definitionen fokuserar på ett övergripande förhållande mellan 

företagsorganisationer och inkluderar både utbyte och sociala förhållanden:  

 

”Network is a total pattern of relationships within a group of organizations: 

 firms recognize that the best way to achieve common goals is to co-ordinate the business in 

an adaptive fashion”.(Ghauri, Lutz och Tesfom, 2001) 

 

Ghauri, Lutz och Tesfom (2001) har undersökt hur nätverk kan användas för att för att lösa 

marknadsföringsproblem när det gäller export i utvecklingsländer. Undersökningen kan 

appliceras på utvecklade länder, som till exempel Sverige, enligt författarna. De presenterar 

en kvalitativ modell som kan avgöra om nätverksorganisationen för export är framgångsrik 

eller inte. De identifierade faktorerna för ett framgångsrikt nätverk är: 

 

 Ett tydligt definierat marknadsproblem eller marknadsmöjlighet 

 En vilja att reagera tillsammans 

 Utveckling av samhörighetskänsla, sammanhållning och åtagande 

 Initiering av aktiviteter på den utländska marknaden 

 

 

Figur 3 (Ghauri, Lutz och Tesfom, 2001) 

 

Utifrån modellen identifierar författarna hur framväxten av ett nätverk går till i tre steg; 

Uppkomst (Emergence), Utveckling (Process) och Åstadkommande (Achievement). 

Huvudmålet med den här typen av nätverk är att ta sig in på en utländsk marknad. Om de 

identifierade faktorerna ovan uppfylls finns det möjlighet att åstadkomma ett framgångsrikt 

nätverk som kan bidra till att underlätta exportmarknadsproblem för små- och medelstora 

företag.   
 



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

34 

4.4. Utvärdering enligt måluppfyllesemodellen  

Måluppfyllelsemodellen kommer att användas för att mäta om och på vilket sätt SymbioCity 

São Paulo 2009 kan ha fungerat som en plattform för att bana väg för långsiktigt samarbete 

mellan Sverige och Brasilien inom området miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling. 

Då det är för tidigt att mäta ekonomiska resultat som uppkommit i samband med satsningen 

är måluppfyllelsemodellen ett alternativt sätt att mäta resultat på.  

 

Offentliga insatser kan utvärderas på olika sätt och oenighet råder om inriktning på dessa 

utvärderingar (Vedung, 1998). Författaren delar upp ett antal utvärderingsmodeller i tre 

grupper efter olika värdekriterier; institutionella-, ekonomiska- och substansmodeller. Inom 

substansmodellgruppen återfinns måluppfyllelsemodellen som grundas på deskriptiva 

värderingskriterier. Vetskapen är att dessa värden inte är optimala men att de representerar 

en måttstock för att bedöma satsningens värde utifrån intressentens perspektiv (Vedung, 

1998). Måluppfyllelseutvärderingen ämnar undersöka om de resultat satsningen producerat 

motsvarar målen för densamma (Vedung, 1998). Två grundläggande frågor ställs för att 

genomföra en analys av måluppfyllelse; Stämmer resultaten (utfallen, prestationerna) 

överens med de beslutade insatsmålen? Beror detta i så fall på insatsen? (Vedung, 1998). 

Det handlar om att mäta målöverensstämmelse och effekt. Modellen gör anspråk på att 

erbjuda en objektiv lösning på mätningar vid en utvärdering.  

 

 

Figur 4 (Vedung, Evert, 1998) 

 

Mätning av målöverensstämmelse innehåller två aktiviteter: 

 

1. Klarläggande av insatsmål (målfunktionen) 

2. Mätning av måluppnåelse (måluppnåelsefunktionen) 

 

De två huvudpoängerna med måluppfyllelseutvärderingen är att avgöra om 

verksamhetsmålen faktiskt har blivit uppnådda samt om själva verksamheten bidragit till 

måluppfyllelse (Vedung, 1998). 
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5. Empirikapitel 

I Empirikapitlet redovisas insamlad och sammanställd data i anslutning till exportfrämjande 

av svensk miljöteknik och SymbioCity i São Paulo. En redogörelse för hur satsningen i São 

Paulo planerades och utfördes presenteras. De aktörer som medverkade i anslutning till 

satsningen presenteras. Därefter presenteras resultatet av enkät och telefonintervjuer.  

 

5.1. Internationalisering och exportprestation - svenska företag 

Exportutredningen är en utredning om svensk export och internationalisering som har 

genomförts på uppdrag av regeringen under 2007 och 2008. Utredningen redogör för 

utveckling av Sveriges exportmarknadsandelar och de offentliga insatser som genomförs för 

att främja svenska företags export och internationalisering (SOU 2008:90). Utredningen visar 

på att den svenska varuexporten har ökat kraftigt under det senaste årtiondet, från 568 

miljarder kronor 1995 till 1096 miljarder kronor 2006. Det är en ökning på 528 miljarder på 

drygt 10 år. Under samma period har det skett en minskning i Sveriges 

exportmarknadsandelar, från 1,6 % 1995 till 1,3 % 2006. Minskningen beror till stor del av 

minskad export till EU-länderna. När det gäller Latinamerika gick knappt 2 % av Sveriges 

samlade varuexport till marknaden under både 1995 och 2006 (SOU 2008:90).  

 

Termen främjande med anknytning till den svenska staten syftar på insatser som avser att 

korrigera olika typer av marknadsmisslyckanden och marknadsimperfektioner. Utredningen 

förespråkar inte exportsubventioner eller direkta produktionsstöd till exporterande företag. 

Exportfrämjandeinsatser och andra typer av offentligt främjande av företagens 

internationalisering bör därför motiveras utifrån marknadsmisslyckanden. Eller med andra 

ord, insatser bör göras i situationer där ett samhällsekonomiskt utfall inte kan uppnås endast 

genom privata aktörers individuella agerande för att åstadkomma maximerad nytta. För att 

uppnå maximerad nytta krävs insatser för att samla krafter. I slutändan är det viktigt att det 

offentliga främjandet tillfredställer företagens behov samtidigt som det ger ett 

samhällsekonomiskt effektivt utfall. (SOU 2008:90)   

 

Den svenska företagsstrukturen 

Sverige är ett handelsberoende land och främjande av svenska ekonomiska intressen 

internationellt är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen (www.regeringen.se). 

Regeringen arbetar för att främja handel, investeringar och Sverigebilden totalt sett för att 

uppnå bättre spelregler på EU:s inre marknad samt ökad global frihandel. Två tredjedelar av 

Sveriges export går via cirka 100 företag, vilket resulterar i ett beroende av dessa företag. 

Den svenska företagsstrukturen har en smal midja genom liten andel medelstora företag, 

jämfört med andra länder. Strukturen domineras av en liten andel stora företag som står för 

en stor andel av total sysselsättning och produktion samt ett stort antal små företag  

http://www.regeringen.se/
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som är viktiga men som 

endast har en relativt 

liten andel av den 

samlade produktionen 

(SOU 2008:90).  

Figur 5 (Sveriges 

företasstruktur, egen 

tolkning) 

 

En av representanterna från gruppen Myndighetsrepresentanter visualiserade den svenska 

företagsstrukturen i form av ett martiniglas. 

 

Den svenska företagsstrukturen upplevs ofta som ett problem då den visar på brist av 

dynamik i näringslivet. Att dynamiken saknas tolkas i utredningen som ett tecken på att 

innovationskraften i svenska småföretag är svag eller att det finns faktorer som hindrar 

dessa från att växa sig större (SOU 2008:90). Regeringen anser därför att det är nödvändigt 

att bredda den så kallade exportbasen, det vill säga att få fler företag att exportera och att 

exportera till fler marknader (www.regeringen.se D). Till sin hjälp har regeringen aktörer som 

ambassader och Exportråd, som finns på plats i respektive land.  

 

Svensk miljöteknik i siffror 

Siffror över miljötekniksektorn presenteras av Sveriges Miljöteknikråd (Swentec) och 

Statistiska Centralbyrån (SCB). SCB tillhandahåller en databas över miljöföretag som idag 

innefattar 10 890 företag med en 

sammanlagd omsättning på 234 

miljarder kronor. 

Miljöteknikpopulationen, som är en 

del av denna databas och uppgår till 

cirka 4 800 företag för 2007.  

 

De flesta av dessa miljöteknikföretag 

är små- eller medelstora som figuren 

visar. Hela 80 % har mellan 0 och 10 

anställda och endast 1 % har  

Figur 6 (Svensk miljöteknik i siffror 2007, Swentec) 

 

mer än 250 anställda. Siffror visar att omsättningen för sektorn ökade med 13 % mellan 2006 

och 2007, vilket resulterade i cirka 114 miljarder svenska kronor för år 2007. Exporten inom 

sektorn ökade under samma period med 15 % till cirka 33 miljarder kronor och antalet 

anställda med 6 % till cirka 39 300 stycken. 

http://www.regeringen.se/
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5.2. SymbioCity São Paulo 2009, Brasilien 

Den 24-25 mars 2009 gick SymbioCity São Paulo av stapeln. Satsningen genomfördes delvis 

med hjälp av statliga medel. Följande avsnitt beskriver SymbioCity-satsningen som 

genomfördes i São Paulo. En beskrivning till varför São Paulo valdes ut som stad presenteras, 

tidsperspektiv för SymbioCity i Brasilien, mål och syfte med den specifika satsningen samt 

målgrupp och organisation. Meningen är att skapa förståelse för hur satsningen var planerad 

och vilka mål aktörerna hade. Beskrivningen av satsningen baseras på ansökan om 

finansiering för SymbioCity São Paulo som ambassaden skickade till Utrikesdepartementet i 

slutet av 2008. Ansökan skickades i form av ett så kallat telemeddelande (Telemeddelande, 

Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 101).  

 

Bakgrund till att São Paulo valdes ut som stad av intresse 

Storstaden São Paulo med kringområden uppgår till cirka 20 miljoner invånare och är 

därmed en av världens största städer. Befolkningstillväxten har varit explosionsartad och 

mellan 1950 till 2000 har antalet innevånare ökat från 2,5 miljoner till dagens 20 miljoner. 

Tillväxten har till största del varit oplanerad vilket i dagens läge medför att São Paulo har 

stora problem inom områden som luftföroreningar, el- och vattenförsörjning, sophantering 

och trafik. Staden har nått en kritisk punkt där den ekonomiska tillväxten med största 

sannolikhet kommer att bli lidande om inte utvecklingen kan vändas mot en mer 

miljömässigt hållbar utveckling. Den allt mer akuta situationen i São Paulo har gjort att 

intresset för hållbar stadsplanering är större än någonsin och att viljan för att utforska 

möjligheterna till en långsiktigt hållbar tillväxt i en av världens största städer med mer än 10 

miljoner invånare, har manifesterats. I detta läge finns stort potential för att sprida svensk 

miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling som redan idag har gott anseende i 

Brasilien (Telemeddelande, Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 101).  

 

Mål och syfte med SymbioCity i São Paulo 2009 

SymbioCity-satsningen i São Paulo var den första i en treårig satsning (2009 – 2011) inom 

svensk miljöteknik och kunskap kring hållbar stadsutveckling i Brasilien. Satsningen 

planerades av ambassaden i samarbete med Exportrådet, konsulatet i São Paulo samt São 

Paulos kommun. Ambassaden avser att återkomma med liknade satsningar i samma 

storleksordning under åren 2010 och 2011, avseende São Paulo och/eller andra städer i 

Brasilien.  

 

Ambassadens övergripande mål med satsningen i São Paulo var att bana väg för ett 

långsiktigt samarbete mellan Sverige och Brasilien inom miljöteknik med fokus på hållbar 

stadsutveckling. Ett sådant långsiktigt samarbete förväntas innebära konkreta 

affärsmöjligheter för svenska miljöteknikföretag i Brasilien, främja forskningsutbyte mellan 

universitet i båda länderna samt ge berörda beslutsfattare inom kommunen i São Paulo 

lämpliga verktyg för en hållbar stadsutveckling. 
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Syftet med satsningen var att öka kunskapen kring hållbar stadsutveckling och vad Sverige 

har att erbjuda inom området. Syftet var också att väcka ett intresse, och skapa en förebild, 

hos beslutsfattare, företagsledare, opinionsbildare och stadsplanerare i São Paulo för den 

holistiska problembeskrivning som SymbioCity erbjuder, tillsammans med de svenska 

lösningar och det svenska kunnandet som finns inom området.  

 

Målgrupp för SymbioCity São Paulo  

Målgruppen var i första hand beslutsfattare inom São Paulo kommun samt 

befattningshavare, experter och tjänstemän vid olika myndigheter, institutioner och 

brasilianska företag. Dessa anses som nyckelaktörer för att få till stånd långsiktigt hållbara 

lösningar. Satsningen vände sig även till forskare och studenter vid universitet i båda länder 

för att få till stånd ett långsiktigt kompetensutbyte inom området hållbar stadsutveckling. 

För att få spridning utöver deltagarna på konferensen riktade man även sig mot journalister 

och opinionsbildare som är inriktade på miljö- och hållbarhetsfrågor inom framträdande 

media i São Paulo. Detta skedde bland annat genom journalistresor inför SymbioCity samt 

genom inbjudan till konferensen (Telemeddelande, Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 

101).  

 

Utformning  

Främjandesatsningen bestod av två delar, en konferensdel och en företagsdel. Exportrådet i 

São Paulo var huvudorganisatör för företagsdelen i satsningen. Ambassaden i Brasilia hade 

huvudansvaret för konferensdelen. (Telemeddelande, Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 

101). Konferensdelen innehöll presentationer och workshops och hade 100 - 150 deltagare. 

Konferensen invigdes av handelsminister Ewa Björling som även hade bilaterala möten i 

samband med konferensen. Tre typer av talare bjöds in:  

 

1. Forskare från både Sverige och Brasilien för att presentera pågående forskning inom 

miljöteknik och hållbar stadsutveckling i respektive land.  

 

2. Myndighetsrepresentanter från både Brasilien och Sverige för att presentera 

fallstudier och diskutera hur man löst olika samarbetsproblem, lagstiftningsproblem 

och finansieringsfrågor i respektive land.  

 

3. Representanter för svenska och brasilianska företag för att visa på existerande 

problematik och lösningar som tagits fram. 

 

Företagsdelen fokuserade på affärsmöjligheter. De svenska företagen som medverkade vid 

SymbioCity erbjöds affärsmöten med brasilianska företag samt kommunala 

upphandlingsansvariga. Den här delen arrangerades i huvudsak av Exportrådet och skedde 
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under och i anslutning till konferensen. De deltagande företagen hade också möjlighet att 

aktivt delta i föreläsningar och workshops. I anslutning till konferensen under den första 

dagen erbjöds ett mingeltillfälle med syfte att underlätta kontaktskapande mellan de olika 

aktörerna (Telemeddelande, Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 101). 

 

Arrangörer och organisation av SymbioCity-satsningen i São Paulo  

Huvudarrangörerna av satsningen i São Paulo var Sveriges ambassad i Brasilia och 

Exportrådet i São Paulo. Nedan följer en presentation av respektive arrangör och dess 

verksamhet.  

 

Sveriges ambassad i Brasilia är Sveriges högsta diplomatiska representation i Brasilien. 

Sverige har sammanlagt 104 utlandsmyndigheter som inkluderar ambassader, 

representationer, delegationer och konsulat. Tillsammans med cirka 400 honorärkonsulat 

bildar de Sveriges utrikesrepresentation (www.regeringen.se G). Ambassadens uppgifter är 

att bevaka, företräda och främja svenska intressen på alla områden i verksamhetslandet, 

erbjuda service åt svenska myndigheter, företag, organisationer och enskilda medborgare 

samt att rapportera tillbaka till Utrikesdepartementet i Stockholm. En uppgift som en 

ambassad förväntas lägga stor vikt vid är att främja svenska ekonomiska intressen i 

verksamhetslandet genom att ge service till svenska företag och stimulera utländska 

investeringar i Sverige (www.regeringen.se H). En utlandsmyndighet har flera tydliga styrkor 

när det gäller tillgång till beslutsfattare, stort kontaktnät och närhet till marknaden. I dagens 

läge är Sverige en av de tio största investerarna i Brasilien och den svenska företagsnärvaron 

i landet är stor. Med anledning av detta har Sveriges ambassad i Brasília under ledning av 

ambassadör Annika Markovic stort fokus på svensk exportfrämjande. Ambassaden i Brasilia 

arbetar tillsammans med Exportrådet, konsulatet och handelskammaren i São Paulo för att 

informera om nya affärsmöjligheter och främja samverkan mellan olika svenska och 

brasilianska aktörer (muntlig information, Elin Kronqvist). 

 

Exportrådet är ett organ med svenska och utländska konsulter på närmare 60 marknader och 

har en omsättning på cirka 500 miljoner koronor. Organet ägs som tidigare nämnts av staten 

och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges 

Allmänna Utrikeshandelsförening.  Det delade ägandeskapet gör att Exportrådet har en 

traditionell konsultroll samtidigt som organet har ett offentligt finansierat uppdrag att 

främja svensk export och skapa goda förutsättningar för svenska företag att växa 

internationellt (www.swedishtrade.se E).  Exportrådet samarbetar med svenska ambassader, 

konsulat och handelskammare runtom i världen. Utomlands är verksamheten organiserad i 

fem regioner: Afrika, Amerika, Asien och Mellanöstern, Europa och Oceanien. Brasilien ingår 

i regionen Amerika och Exportrådet finns på plats i Brasilien sedan 1977 och har idag kontor i 

São Paulo. Uppgiften är att hjälpa svenska företag som vill etablera sig eller växa på den 

brasilianska marknaden (www.swedishtrade.se F).  

 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.swedishtrade.se/
http://www.swedishtrade.se/
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Miljöteknik är en av de branscher Exportrådet fokuserar på med syfte att underlätta de 

svenska miljöteknikföretagens internationalisering och exportmöjligheter generellt i världen. 

Man arbetar med ett nationellt nätverk av företag, myndigheter och organisationer inom 

avfallshantering, återvinning, luft-, vatten, och avloppsrening samt förnybar energi som 

omfattar bioenergi, solenergi, vindkraft och energieffektivisering (www.swedishtrade.se G). 

Exportrådet har historiskt sett arbetat med särskilda satsningar inom miljöteknikexport 

sedan 1999. Enligt Anders Hallersjö, samordnare för Exportrådets insatser, är den svenska 

miljöteknikbranschen ung och de många företagen som har nya attraktiva och nyskapande 

tekniklösningar är relativt små till storleken och har begränsad erfarenhet av exportaffärer. 

Affärer inom miljöteknikområdet är vanligtvis komplicerade då kunderna sällan köper 

enstaka produkter utan efterfrågar system- och helhetslösningar. Ofta är kunderna 

offentliga institutioner. Detta som utgångspunkt generar speciella behov för 

miljöteknikföretagen när det gäller assistans för internationalisering och export och det är 

där Exportrådet kommer in. Exportrådet har cirka 10 års erfarenhet inom området och anser 

kunskapen de besitter inom marknader och internationell efterfrågan kommer att bidra till 

att bättre nå ut med svensk miljöteknikexport internationellt sett (www.swedishtrade.se H).  

 

Finansiering av SymbioCity São Paulo 2009 

Ambassaden sökte finansiering från Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s 

inre marknad (UD-FIM) för sin del av konferensen, 250 000 kronor, vilket beviljades. 

Finansieringen från UD-FIM ses som en statlig exportfrämjande insats. SymbioCity och 

konferensen om hållbar stadsutveckling 24-25 mars 2009 finansierades enligt följande:  

 

Finansiärer  Belopp i SEK 

Ambassaden via UD-FIM 250 000 

Exportrådet 150 000 

São Paulo kommun  50 000 

Sponsorföretag 380 000 

Svenska Institutet 60 000 

Totalt 890 000 

Tabell 1 – Finansiering (Telemeddelande, Mnr BRAS/20081212-1, UD-FIM  Dnr 101) 

 

5.3. Aktörer i samband med SymbioCity São Paulo 2009 

I detta avsnitt redogörs för vilka svenska aktörer som medverkade under SymbioCity São 

Paulo och som kontaktades för enkät och telefonintervju. Aktörerna har delats in i tre 

grupper: 1. Akademiker, 2. Myndighetsrepresentanter och 3. Företagsrepresentanter för att 

underlätta sammanställning och presentation av empirisk data. Vidare presenteras fakta om 

de organisationer som representerades i samband med telefonintervjuerna. Andra möjliga 

aktörer presenteras och avslutningsvis beskrivs de aktörer eller aktörsgrupper som anses 

http://www.swedishtrade.se/
http://www.swedishtrade.se/
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vara viktiga för SymbioCity-satsningen och vilka av dessa som skulle kunna bidra till 

utveckling av SymbioCity-konceptet.    

 

Avsikten med avsnittet är att underlätta presentation av resultat från telefonintervjuer och 

enkäten samt informera om vilka organisationer som var delaktiga under satsningen i São 

Paulo.  Informationen kommer senare att analyseras och diskuteras under kapitel 6. 

 

Presentation av aktörer 

Namn Organisation Enkät Telefonintervju 

 

1. Akademiker 

Folke Snickars, professor Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) 

X  

Jesper Nylund, student Sveriges Lantbruks-

universitet (SLU) 

X  

Mattias Höjer, chef för VinnEx-

centrum för hållbar kommunikation   

Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH) 

 X 

Uwe Fortkamp, avdelningschef för 

miljöteknik  

Svenska miljöinstitutet, 

(IVL) 

X X 

 

2. Myndighetsrepresentanter 

Barry Bystedt, generalkonsul Konsultatet i São Paulo X  

Lars Guldbrand, utvecklingsdirektör Energimyndigheten X  

Martin Larsson, 

departementssekreterare 

Miljödepartementet X  

Stefan Andersson, 

departementssekreterare 

Näringsdepartementet X  

Micael Hagman, särskild rådgivare, 

Office Project Export  

Utrikesdepartementet 

(UD) 

X X 

Olov Schultz, rådgivare inom 

internationella frågor  

Boverket X X 

Robert Hammarstrand, ordförande i 

stadsdelsnämnden Centrum 

Göteborgs Stad X X 

Erik Freudentahl, chef för 

kommunikation av miljöinformation 

centrum GlashusEtt (Hammarby 

Sjöstad) 

Stockholm Vatten X X 

Luiz Toledo, rådgivare inom 

internationella frågor 

São Paulo kommun X  
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3. Företagsrepresentanter 

Viveke Idh, chef för miljö och 

utveckling  

Återvinningsindustrierna 

(ÅI) 

X X 

Mathias Carlbaum, försäljningschef 

Latinamerika  

Scania  X 

Jonas Törnblom, marknads- och 

kommunikationschef  

Envac  X 

Tabell 2 – Presentation av aktörer 

 

Fakta om deltagande organisationer  

Organisation Kort fakta om organisationen 

 

 

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö och 

hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk planering, 

byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. 

Verket ansvarar också för den centrala administrationen av statligt 

stöd inom sitt verksamhetsområde (www.boverket.se).  

 

 

Envac är sedan 40 år världsledande inom automatiserad 

avfallshantering. Avfallssystemet bygger på att med vakuumteknik 

transportera avfall under jord långa sträckor. Envacs system finns 

installerade i bostäder, kommersiella byggnader, stadskärnor, 

industriella kök och sjukhus samt på flygplatser i fler än 30 länder 

(www.envac.se).  

 

 

 

GlashusEtt är ett miljöinformationscenter i den nya stadsdelen 

Hammarby Sjöstad som drivs av Stockholm Vatten tillsammans med 

Fortum och Stockholms stad (www.stockhomvatten.se).  

 

 

I Göteborgs Stad bedrivs verksamhet både i förvaltnings- och 

bolagsform. Stadsdelsförvaltningen Centrum ger kommunal service till 

de som bor i Centrum (www.goteborg.se).  

 Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för 

tunga transporter samt industri- och marinmotorer (www.scania.se). 

Scania är ett av de två dominerande spelarna inom fordonsindustrin 

på Brasiliens marknad.  

 
 

 

Svenska Miljöinstitutet (IVL) är ett fristående och icke vinstdrivande 

forskningsinstitut som arbetar med lösningar på miljöproblem i 

samhället och hos företag. De arbetar med miljöfrågor i ett 

helhetsperspektiv med uppdraget att påskynda en hållbar tillväxt 

(www.ivl.se).  

http://www.boverket.se/
http://www.envac.se/
http://www.stockhomvatten.se/
http://www.goteborg.se/
http://www.scania.se/
http://www.ivl.se/
http://www.stockholmvatten.se/Stockholmvatten/
http://www.boverket.se/
http://www.envac.se/firstpage.asp?langID=2
http://www.scania.se/
http://www.ivl.se/2.360a0d56117c51a2d30800063659.html


Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

43 

 

 

Utrikesdepartementet och de svenska utlandsmyndigheterna utgör 

tillsammans utrikesförvaltningen och ansvarar för Sveriges 

förbindelser med andra länder. Departementets uppdrag är att bidra 

till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska 

frågor (www.regeingen.se).  

  VinnEx-centrum är ett centrum för hållbar kommunikation inom, 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Centret fokuserar på frågan om 

hur informations- och kommunikationsteknik kan bidra till hållbar 

utveckling (www.infra.kth.se).  

 

 

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för 

återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik med 

målet att skapa en långsiktigt hållbar återvinning (www.recycling.se).  

Tabell 3 – Fakta om deltagande organisationer 

 

Andra möjliga aktörer 

Representanter från de små- och medelstora miljöteknikföretagen med fokus på hållbar 

stadsutveckling. 

 

Drivande respektive perifera aktörer  

Konceptet SymbioCity har utvecklats av Exportrådet och förvaltas av samma organ. Det är 

fritt att använda som referens av alla Sveriges teknikföretag verksamma miljöteknik och 

hållbar stadsutveckling. Det betyder i praktiken att vilken aktör som helst skulle kunna vara 

vad jag benämner som drivande respektive perifer aktör, inom ramarna för SymbioCity.  

 

Aktörerna i samband med SymbioCity São Paulo har delats upp i två grupper; drivande och 

perifera. Min definition för en drivande aktör är att aktören i fråga tar initiativ, följer upp 

satsningen och anses kunna bidra till utveckling av konceptet. Vidare är min definition av en 

perifer aktör är att aktören i fråga medverkar vid satsningen men inte bidrar till utveckling av 

konceptet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regeingen.se/
http://www.infra.kth.se/
http://www.recycling.se/
http://www.regeringen.se/
http://images.google.se/imgres?imgurl=http://www.math.kth.se/math/GRU/2008.2009/SF1637/kth_logo.jpg&imgrefurl=http://www.math.kth.se/math/GRU/2008.2009/SF1637/&usg=__WsvXNmZQpFoTBYhdWjBsZmXouCM=&h=593&w=593&sz=244&hl=sv&start=1&sig2=Jv2DotyecNEzTNgIMalBCw&um=1&tbnid=JPGAUf6yp5L8gM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images?q=KTH&hl=sv&rlz=1T4SKPB_svSE293SE294&sa=N&um=1&ei=m1yZSsHuBM73-QaY7vmOBA
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Drivande aktörer Perifera aktörer 

 Akademiker 

 

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU) 

 

 

Myndigheter 

Ambassaden i Brasilia  

Exportrådet i São Paulo 

Konsulatet i São Paulo  

Utrikesdepartementet (UD) 

Boverket 

 

Energimyndigheten 

Näringsdepartementet 

Miljödepartementet 

Göteborgs Stad 

 

 

 

Stora företag   

 

Scania 

Återvinningsindustrierna (ÅI) 

 

 

Små- och            

medelstora 

företag 

? ? 

 

Tabell 4 (Drivande respektive perifera aktörer, egen tolkning) 

 

Uppdelningen kommer senare att användas för att analysera vad som krävs för att 

samarbetet ska fortlöpa och inte stanna av efter satsningen i São Paulo. En del aktörer har 

placerats mellan drivande och perifer aktör med ett frågetecken, vilket senare kommer att 

analyseras. Beroende på analysen skulle resultatet kunna leda till en generalisering som kan 

tillämpas, inte bara för den specifika satsningen i São Paulo, utan även för SymbioCity-

konceptet generellt. 

 

5.4. Måluppfyllelse i samband med SymbioCity São Paulo 2009 

SymbioCity-satsningen i São Paulo engagerade olika typer av aktörer som hade olika mål 

med sin medverkan. Ambassadens övergripande mål med projektet var att bana väg för ett 

långsiktigt samarbete mellan Sverige och Brasilien (São Paulo) inom miljöteknik och hållbar 

stadsutveckling. Ambassaden ville väcka ett intresse och skapa en förebild, hos 

beslutsfattare, företagsledare, opinionsbildare och stadsplanerare i São Paulo för den 

holistiska problembeskrivning som SymbioCity erbjuder, tillsammans med de svenska 

lösningar och det svenska kunnande som finns inom området.  

 

Elin Kronqvist, som representant för ambassaden, ansåg att intresset för SymbioCity, 

svenska miljötekniklösningar och kunnande inom hållbar stadsplanering var väckt. Det 

långsiktiga arbetet är på väg att utvecklas (muntlig information, Elin Kronqvist).  

Envac? 

GlashusETT (Stockholm Vatten)? 

São Paulo kommun? 

 

 

 

 

Svenska Miljöinstitutet (IVL)? 
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I föregående avsnitt, 5.3. Aktörer i samband med SymbioCity São Paulo 2009, presenterades 

de personer som intervjuades i samband med utvärderingen. Två frågor som ställdes under 

varje intervju var vilket mål representanterna hade med sin medverkan samt om de ansåg 

att detta mål uppfylldes. Frågeformuläret återfinns i Bilaga 2. Resultatet presenteras nedan i 

tabell 5. Resultatet sammanfattas kort i detta avsnitt och kommer sedan analyseras utifrån 

måluppfyllelsemodellen för att kunna svara på om aktörerna anser att satsningen i São Paulo 

kan fungera som en plattform för att bana väg för ett långsiktigt samarbete mellan Sverige 

och Brasilien inom området miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling.   

 

Namn Mål Måluppfyllelse 

1. Akademiker 

Mattias Höjer, VinnEx-

centrum, KTH   

Se vilka ämnen som togs upp 

under satsningen i São Paulo 

och träffa intressanta 

människor från São Paulo och 

Brasilien som arbetar med 

hållbar stadsutveckling. 

Representanten ansåg att detta mål 

uppnåddes delvis och framhåller att 

det är svårt att orda om vad hans 

medverkan kan leda till. Troligtvis 

kommer någon av de kontakter 

som skapades hållas fast vid men 

inte i någon större utsträckning. 

Uwe Fortkamp, Svenska 

Miljöinstitutet 

Få en uppfattning om vilka 

affärsmöjligheter som finns i 

Brasilien och São Paulo mer 

konkret samt att skapa 

kontakter och ingångar. 

Representanten ansåg sig få en bra 

inblick i hur saker och ting fungerar 

i Brasilien och vilka förutsättningar 

och behov som finns. Han ansåg 

dock att möjlighet till 

kontaktskapande och fria ingångar 

skulle kunna ha varit bättre.  

 

2. Myndighetsrepresentanter 

Micael Hagman, 

Utrikesdepartementet 

Delta i ett initialt stadium för 

att skapa en plattform för de 

svenska små- och medelstora 

miljöteknikföretagen. Bidra 

till att öppna dörrar samt 

fånga upp trådar som 

handelsministern vill gå 

vidare med. 

 

Representanten ansåg att dessa 

mål uppnåddes delvis. Han 

påpekade att han upplevde det 

stora intresse för SymbioCity i São 

Paulo som han stött på i andra 

sammanhang. Anledningar till det 

kan vara att staden São Paulo är för 

stor, att de själva tycker att de har 

tillräckligt med kompetens för att 

klara av problemen inom hållbar 

stadsplanering eller för att 
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presentationen av konceptet var 

otydlig.     

Olov Schultz, rådgivare 

inom internationella 

frågor  

Visa sitt intresse i att stötta 

och främja det fortsatta 

utvecklingsarbetet av 

SymbioCity. Vara med på 

plats och knyta kontakter 

med ambassaden, konsulatet 

och Exportrådet som arbetar 

i Brasilien inför World Urban 

Forum i Rio de Janeiro 2010. 

Representanten ansåg att han 

uppnådde sitt mål med medverkan 

och fick många bra kontakter åt 

många håll samt att han fick en bra 

bild av hur problemställningen 

inom stadsplanering och miljö ser 

ut i Brasilien och São Paulo. 

Robert Hammarstrand, 

Göteborgs Stad 

Bilda sig en uppfattning om 

São Paulos framsteg inom 

miljöteknikområdet och 

knyta kontakter. Intresse i att 

se hur kommunen São Paulo 

arbetar med kollektiv-

trafiklösningar samt sociala 

projekt där miljöfrågan 

kopplas ihop med konceptet 

om hållbar utveckling. 

Representanten ansåg att han 

uppnådde dessa mål och att hans 

presentation skapade medvetenhet 

om vilka problem man brottas med 

även i Sverige, Göteborg.  

Erik Freudentahl, 

Hammarby Sjöstad, 

Stockholm Vatten 

Informera om ett gott 

svenskt exempel och på så 

sätt förhoppningsvis bidra till 

främjande av export av 

svensk miljöteknik.  

Representanten ansåg att motivet 

uppfylldes och tror att det väckte 

ett intresse för de som deltog under 

satsningen.  

Luiz Toledo, 

 São Paulo kommun 

Visa på och sprida best 

practice om São Paulo inom 

dessa områden. På ett sätt 

bidra till framtida svensk 

politik inom miljöteknik samt 

att sammanföra svenska och 

brasilianska experter samt få 

publiken i sin helhet att tänka 

tillsammans för att 

åstadkomma möjliga 

lösningar. 

Representanten ansåg att 

kommunen hade uppnått sitt mål 

med sin medverkan, dock framhöll 

han att det saknades ett gehör hos 

allmänheten och att deltagarantalet 

var lågt.  



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

47 

3. Företagsrepresentanter 

Viveke Idh, 

Återvinningsindustrierna  

Sprida information om 

återvinning och visa på hur 

viktig återvinning är ur 

klimatsynpunkt samt att 

knyta kontakter. 

Representanten ansåg att hon fick 

ut vad hon hade tänkt sig med sin 

medverkan genom att få möjlighet 

att presentera sin vision.  

Mathias Carlbaum, 

Scania  

Representera svenskt 

näringsliv i Brasilien och 

demonstrera sin som roll som 

varumärkesbyggande för 

Scania. Det fanns även ett 

eget önskemål om att kunna 

kommersialisera produkter 

som idag finns tillgängliga 

men som än inte har fått 

genomslag i Brasilien.  

Representanten ansåg att dessa 

mål åstadkoms och att man nådde 

ut med sitt budskap. Han betonade 

även att Scanias budskap är nära 

koordinerat med Sverige och att det 

kommer centralt från företagets 

Corporate Relations. 

Jonas Törnblom, Envac  Presentera sin produkt och få 

ingångar till rätt personer för 

att följa upp på olika sätt. 

Även intresserad av att 

utveckla ett samarbete med 

ambassaden, Exportrådet 

och Handelskammaren för 

att gå vidare och för att 

konkretisera det svenska 

erbjudandet i Brasilien. 

Representanten ansåg att dessa 

mål uppfylldes. Han berättade om 

ett möte i samband med 

SymbioCity som med stor 

sannolikhet skulle leda till en 

konkret affär. 

Tabell 5 - Aktörernas mål och måluppfyllelse 

 

Majoriteten av representanterna angav att de uppnått sina individuella mål med sin 

medverkan. En del representanter angav att de delvis hade uppnått sina mål. 

Sammanfattningsvis handlade målen om att sprida information om vad Sverige kan erbjuda, 

bilda sig en uppfattning om den brasilianska marknaden och skapa kontakter. Det är svårt att 

orda om måluppfyllelsen är hög eller låg utifrån hur frågan ställdes. Detta kommer att 

diskuteras vidare i analysen.  
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5.5. Resultat från uppföljningen av SymbioCity São Paulo 2009 

I följande avsnitt presenteras resultatet av den empiriska datainsamlingen i form av 

telefonintervjuer och enkät. För att redogöra för resultatet utgår jag ifrån de tre grupperna: 

1. Akademiker, 2. Myndighetsrepresentanter samt 3.  Företagsrepresentanter. Enkätfrågor 

samt telefonintervjufrågor presenteras för återblick i Bilaga 1 och 2. Representanternas 

synpunkter från enkät och telefonintervju varvas systematiskt för att skapa flyt och 

underlätta förståelse för läsaren. Synpunkter från São Paulo kommun som enda 

representerad brasiliansk mottagare av SymbioCity São Paulo redovisas extra tydligt.  

 

SymbioCity som medel för marknadsföring av svensk miljöteknik 

Flertalet representanter ansåg att SymbioCity var ett bra medel för att marknadsföra svensk 

miljöteknik i Brasilien. Det betraktades som en välarrangerad konferens med bra upplägg 

genom inspirerande presentationer med relevant innehåll, där man nådde ut till deltagare 

på en bred nivå. Det ansågs ha varit en bra aktivitet för att lägga grunden till fortsatt 

samarbete såväl i São Paulo som i andra städer i Brasilien.  

 

Representanten för São Paulos kommun ansåg att organisationen var bra, likaså talarna och 

de områden som involverades. Utöver det såg han positivt på förberedelserna av satsningen. 

Alla delorganisatörer var öppna för dialog och lösningar på problem. Det aktiva 

engagemanget av alla aktörer gjorde det möjligt att lyfta fram en rad av ämnen, under 

diskussionen, som han anser kunna användas som tema i framtida projekt. 

 

”Jag tror att SymbioCity som koncept funkar bra för många delgrupper som en hub 

inom miljöteknik” (Akademiker)  

 

”Jag tycker att det var ett bra upplägg med växelvis brasilianska och svenska inlägg 

och man lyckades få till en bred beskrivning utav vilka olika delar SymbioCity 

innehåller” (Myndighetsrepresentanter)    

 

”Det var ett bra initiativ. SymbioCity höll hög nivå och skapade trovärdighet genom att det 
arrangerades genom en opartisk, objektiv källa, ambassaden och Exportrådet” 

(Företagsrepresentanter) 
 

De svagheter som lyftes fram med SymbioCity som koncept var att det måste fyllas med 
innehåll för att framstå som realistiskt. Detta ansåg representanter inom samtliga tre 
grupper. Situationer hade uppstått där de blev tillfrågade ”Vart vänder man sig om man vill 
köpa ett SymbioCity?” och ”Vem sköter SymbioCity?”.  
 

”SymbioCity-konceptet är endast en filosofi för hur man kan tänka när det gäller hållbar 
stadsplanering, det måste fyllas med innehåll” (Myndighetsrepresentanter) 
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En annan aspekt som lyftes fram av representanterna från gruppen Akademiker och gruppen 

Företagsrepresentanter var att konceptet måste bli mer konkret på vissa punkter. Vidare 

ansåg en del representanter att presentationerna från den brasilianska sidan var antingen 

för allmänna eller på en för hög politiskt nivå för att kunna skapa affärer. De framhöll att det 

är svårt att få gehör hos de brasilianska politikerna. En annan åsikt från gruppen 

Företagsrepresentanter var att det måste tydliggöras att SymbioCity i São Paulo inte var till 

för att sälja svensk miljöteknik utan för att skapa relationer mellan svenska och brasilianska 

institutioner.  

 

SymbioCity som ett medel för att underlätta export  

På frågan om representanterna anser att satsningen kan underlätta export för svenska små- 

och medelstora miljöteknikföretag i São Paulo/Brasilien var flertalet överens om att 

satsningen kan underlätta för företagen och att det var ett bra sätt för att sammanföra 

företag och organisationer. Flera representanter inom gruppen Myndighetsrepresentanter 

påpekade att det är en stor fördel att medverka i det bredare sammanhang som SymbioCity 

bidrar till och att det klart sett underlättar för kontaktskapande.  

 

”Satsningen gav ytterligare möjligheter till ett samarbete och utbyte mellan svenska och 

brasilianska högskolor. SymbioCity har där spelat en roll för ett utvecklat studentutbyte” 

(Akademiker)  

 

”Att medverka fungerar som en slags legitimitet som visar att man är en seriös part som har 

ett långsiktigt intresse. Genom att marknadsföra sig i ett bredare och längre tidsperspektiv 

kan man skapa ett förtroende som ökar möjligheten till framtida affärer för företagen” 

(Myndighetsrepresentanter) 

 

”Satsningen bidrar till att få upp intresset för svenska lösningar vilket kan resultera i besök i 

Sverige och till exempel Hammarby Sjöstad” (Företagsrepresentanter) 

 

Det problem som representanterna i första hand tog upp i samband med frågan handlade 

om företagens vilja att satsa på export eller inte. Representanter från gruppen 

Myndighetsrepresentanter och gruppen Företagsrepresentanter påpekade att det är upp till 

dessa små- och medelstora företag att veta hur mycket de vill satsa, om de har någon 

möjlighet och så vidare. Företagsrepresentationen under SymbioCity ifrågasattes även inom 

dessa två grupper. De ansåg att andelen företag som representerades var låg och att en 

större andel brasilianska företag hade varit bra för att även visa upp vilken kompetens dessa 

företag har. En representant från gruppen Företagsrepresentanter trodde inte att satsningen 

skulle hjälpa de svenska företagen på kort sikt, däremot påpekade han att genom förarbetet 
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som görs genom SymbioCity São Paulo så kommer svenska företag ligga i spetsen när 

miljötänkandet ökar i Brasilien på lång sikt.   

 

Till två av representanterna i gruppen Företagsrepresentanter ställdes följdfrågan om de 

trodde att samarbeten hade kunnat uppstå även om SymbioCity i São Paulo inte hade 

genomförts. De båda ansåg att en del av dessa kontakter hade kunna uppstå även utan 

SymbioCity-satsningen men lyfte samtidigt fram att möjligheten att medverka var värdefull 

och skapade viktiga kontaktytor.  

 

SymbioCity som ett nätverk 

På regeringens hemsida benämns SymbioCity som ett nätverk av 700 konsulter och företag. 

Frågan var om representanterna delar den bilden. Flertalet representanter delade inte 

bilden och uppfattade inte SymbioCity som ett nätverk på det sätt som beskrivs på 

regeringens hemsida. Representanterna tog upp olika anledningar och gav förslag som skulle 

kunna leda till förbättringar inom detta nätverk. Representanterna från gruppen Akademiker 

hade svårt att se SymbioCity som ett nätverk. 

 

”Jag kan inte se att det är ett nätverk i den mening att funnits några starka kopplingar 

mellan SymbioCity-satsningarna i Brasilien, Indien och Kina.” (Akademiker) 

 

”För mig känns det som ett regeringsinitiativ som ett antal företag har blivit involverade i, 

men jag tror inte att de känner att de är del av ett nätverk. Det är svårt att skapa ett nätverk 

som är personligt.” (Akademiker)   

 

Även i gruppen Myndighetsrepresentanter var en del av representanterna kritiska till 

SymbioCity som funktion av ett nätverk.  

 

”Det handlar förmodligen mer om ”wishful thinking”. Jag tror inte att dessa 700 företag 

känner att de är en del av ett nätverk.” (Myndighetsrepresentanter) 

 

I gruppen Företagsrepresentanter framhölls att de inte uppfattade SymbioCity som ett 

nätverk men trodde absolut att det kunde utvecklas till ett forum för svenska företag i syfte 

att utbyta erfarenheter och identifiera möjligheter. 

 

En del representanter från gruppen Myndighetsrepresentanter och gruppen 

Företagsrepresentanter såg SymbioCity som ett nätverk men betvivlade bilden av att det 

omfattar 700 konsulter och företag och ansåg att det krävs förfining. Dock påpekade två av 
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dessa representanter att det hade skapats ett mindre nätverk för de som deltog under 

SymbioCity-satsningen i São Paulo, vilket ansågs som positivt.  

 

Som förslag till förbättring ansåg representanterna i gruppen Akademiker att de personer 

som medverkar vid de olika SymbioCity-satsningarna runtom i världen borde bindas samman 

eftersom dessa ofta är återkommande. Eller att binda upp det kring utvalda företag som 

verkar i de utvalda länderna då han anser att de också behöver någon typ av kontaktyta. 

Detta skulle kunna finansieras av företagen och i sin tur ge Exportrådet i uppdrag att hålla i 

ett kansli. Vidare drogs en parallell till ett annat närverk i Sverige som anses fungera bra, 

”Renare mark”. Det är ett forum för att främja utvecklingen inom efterbehandling av 

förorenade områden. Det samlar folk från den politiska regeringssidan, näringslivssidan samt 

konsulter som erbjuder lösningar inom området. De har två möten per år och 

representanten påpekar att det har blivit en succé och att alla som vill arbeta med 

markfrågor inom Sverige måste vara medlemmar i nätverket. Representanten framhåller att 

SymbioCity konceptet dock kan framstå som lite svårare att hantera på grund av sin storlek 

och omfattning. ”Renare Mark” är en mer avgränsad fråga. Ett alternativ är att skapa 

undergrupper och skapar mindre nätverk kring till exempel avfallshantering och 

stadsplanering. Det anses kunna bidra till en känsla av gemenskap och eventuellt kunna ge 

ett gemensamt erbjudande till andra länder.  

 

En upplysning som kommunicerades via gruppen Myndighetsrepresentanter var att 

Exportrådet redan fått i uppgift att ändra på den bild som finns idag och utveckla en ”vi-

känsla” genom att ta fram ett nyhetsbrev och uppdatera de företag som är aktiva inom 

området. Vidare gjordes en jämförelse i samma grupp mellan SymbioCity och Volvo. Volvo 

har många underleverantörer som består av många små företag som bistår med varsin liten 

del och tillsammans skapar de en helhet. SymbioCity-konceptet skulle kunna ses på samma 

sätt och likaså nätverket. Förslaget var att dela upp nätverket i flera undergrupper och skapa 

en sammanhållning mellan dessa. Dessa grupper skulle sedan kunna ingå i ett större 

övergripande nätverk.  

 
För att samarbetet ska fortlöpa 

Representanterna svarade även på frågan vad som behövs för att samarbetet ska fortlöpa 

och inte stanna av efter satsningen i São Paulo. Samtliga representanter var överens om att 

det krävs en uppföljning inom en snar framtid för att hålla liv i de kontakter som etablerades 

mellan de svenska och brasilianska organisationerna samt mellan de svenska 

organisationerna i sig. Representanter betonade att det krävs ett kontinuerligt engagemang, 

resurser och tid och att man identifierar potentiella investeringar för att intresset inte ska 

rinna ut i sanden.  
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Representanten från São Paulo kommun ansåg att för att möjliggöra framtida samarbete i 

São Paulo, måste man i första hand identifiera ett gemensamt intresse för de involverade 

parterna. Ett gemensamt syfte. Dessa parter behöver vara kapabla och vilja arbeta i denna 

riktning. 

  

”Det krävs en uppföljning när de gäller kontakterna som skapats. Man kan utgå ifrån de 

områden vi anser att vi skulle kunna bidra inom. Vilka är behoven och vilka organisationer 

och företag kan vi koppla ihop” (Akademiker) 

 

”Man behöver satsa resurser och tid. Framför allt tid för att följa upp kontakter. Det finns ett 

kinesiskt ordspråk som säger: det är lätt att öppna en butik men det är svårt att hålla den 

öppen” (Myndighetsrepresentanter) 

 

”Jag tror att det behövs ytterligare arbete på politisk nivå i São Paulo, eventuellt mot 

miljöministeriet med en eventuell uppföljning i Sverige. Nu är det upp till den brasilianska 

sidan att ta tag i den hand som sträcktes ut från den svenska sidan” 

(Företagsrepresentanter)  

 

I frågan om vem som ska driva på för att samarbetet ska fortlöpa och inte stanna av efter 

satsningen i São Paulo var svaren mycket blandade mellan de tre grupperna. Representanter 

från gruppen Akademiker och gruppen Myndighetsrepresentanter framhöll Exportrådet som 

ansvarig part för uppföljning. 

 

”Exportrådet har sina databaser och omfattande kunskap om många företag med olika 

inriktningar både i Sverige och Brasilien, så de har ett bra utgångsläge att samla ihop 

företagen.” (Akademiker) 

 

Representanter från gruppen Myndighetsrepresentanter och gruppen 

Företagsrepresentanter tycker att ambassaden och Exportrådet har ett delat ansvar.  

 

”Ambassaden måste ta tag i den politiska biten genom sina ingångar och på så sätt bidra till 

ett långsiktigt engagemang. Exportrådet kanske ska arbeta mer med de svenska och 

brasilianska små- och medelstora företagen som ligger i startgroparna för att starta någon 

typ av samarbete. Exportrådet skulle även kunna arbeta vidare med konkreta önskemål från 

svenska och brasilianska företag som är verksamma inom miljöfrågor.” 

(Företagsrepresentanter) 

 

Representanter från samtliga grupper anser att det krävs ett engagemang från företagen för 

att samarbetet ska fortlöpa.  
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”Nu har vi i de olika organisationerna fått kontakt, det är värdefullt att utbyta erfarenheter 

och samverka genom att vässa sina inlägg. En koppling mellan organisationerna tycker jag är 

viktigt” (Myndighetsrepresentanter) 

 

Förbättringar inför kommande SymbioCity-satsningar 

Den sista frågan som ställdes var vad som kan förbättras inför kommande SymbioCity-

satsningar i Brasilien.  Representanterna hade många synpunkter inom olika områden på vad 

som skulle kunna förbättras.  

 

Inom gruppen Akademiker tog representanterna upp internationella talare, alternativ till 

workshops, matchmaking och finansieringsaspekten som förbättringsområden. 

 

”Plocka in internationella talare som är framgångsrika och rid på deras framgångsvåg. 

Genom att bjuda in några strategiska personer inom området visar man på höjden av 

satsningen. Man behöver inte bara begränsa sig till svenska och brasilianska talare.” 

(Akademiker) 

 

Som ett alternativ till de workshops som genomfördes under satsningen i São Paulo, föreslog 

en representant inom gruppen att introducera mötesformen ”open space”7 för att skapa en 

diskuterande stämning bland deltagarna och en större möjlighet att knyta kontakter med 

rätt personer inom rätt områden. 

 

En annan representant inom gruppen Akademiker betonade vikten av att lägga upp arbetet 

på ett sådant sätt att miljöteknikföretagen känner att de får hjälp och kan ta till sig hjälpen. I 

dagens läge tror han att många av dessa företag har en bit kvar innan de kan börja 

exportera. De mindre företagen har begränsade ekonomiska resurser och har svårt att 

finansiera långa resor till andra länder. För att dessa företag ska tycka att det är värt det 

föreslår han en matchmaking innan kommande SymbioCity-satsning. Han utvecklar detta 

vidare under frågan om förbättringar inför kommande SymbioCity-satsningar. 

 

”Identifiera behov och erbjudanden från Sverige respektive Brasilien och matcha dessa med 

varandra. Samla ihop grupper inom samma område och underlätta kontakten mellan dessa. 

Att koppla ihop dessa personer kan leda till ett mer konkret samarbete och små- och 

medelstora miljöteknikföretagen kan se mer värde i att finansiera en resa till Brasilien.” 

(Akademiker) 

 

                                                             
7
 Open Space används för att skapa system för delaktighet och lärande, göra strategiska planer, utveckla nya 

produkter eller tjänster, lösa komplicerade problem, bygga nätverk och för att snabbt kunna agera på 
omvärldsförändringar (www.skaparlust.nu). 

http://www.skaparlust.nu/
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Vidare betonas finansieringsaspekten i gruppen Akademiker. Finansieringen är viktig för 

små- och medelstora företag då de måste begränsa sina risker. Genom att erbjuda 

finansieringsmöjligheter och exportkrediter för dessa företag och på så sätt minska risken för 

dessa, tror representanten skulle kunna resultera i samarbeten och ökad export.  

 

Även inom gruppen Myndighetsrepresentanter tog representanterna upp 

finansieringsaspekten. Därutöver framhölls konkretisering av satsningen, att skräddarsy 

erbjudandet, övervinna språkbarriärer samt att locka deltagare.     

 

”Ett finansieringsblock skulle kunna ingå i nästa satsning. Man skulle kunna skräddarsy 

finansieringslösningar och informera potentiella kunder om möjligheten.”  

(Myndighetsrepresentanter) 

 

En representant menar att man bör konkretisera satsningen och klargöra hur konferensen 

hänger ihop i en större strategi för att kunna sälja in svenskt kunnande och svenska företags 

produkter i Brasilien.  

 

”Det var många områden som togs upp inom ramen för satsningen, man kanske skulle kunna 

skräddarsy erbjudandet lite mer. Till exempel en del som är riktad mot företagen och en 

annan del som är mer riktad mot kommunen och där föra samman politiska beslutsfattare.” 

(Myndighetsrepresentanter) 

 

Flera av representanterna inom gruppen Myndighetsrepresentanter riktade kritik mot 

deltagandet som var lägre än väntat. Vidare skedde bortfall under dagen. Representanten 

från São Paulo kommun ansåg att spridningen av satsningen kan förbättras, för att på så sätt 

öka den besökande/engagerade publiken under satsningen. Det kunde ha funnits fler 

akademiker och folk från samhället länkade till huvudämnen som diskuterades. 

Språkbarriärer uppstod i samband med presentationerna som var växelvis på engelska och 

portugisiska med direktöversättning. Synpunkter som framfördes var att översättningen 

skulle ha varit mellan svenska och portugisiska samt att alla presentationer skulle ha varit på 

engelska.  

 

Inom gruppen Företagsrepresentanter framhölls att SymbioCity i São Paulo var en bra 

marknadsföringsram men att den måste bli mer konkret. Ett förslag var att skapa en 

databank som samlar alla företag, konsulter och institutioner verksamma inom 

miljöteknikområdet samt redovisar för vilka erbjudande de har och vilka tjänster de kan 

leverera. En av representanterna ville ha mer brasilianskt näringsliv på plats. 
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”Det finns goda exempel på brasilianska företag som har bra idéer och som redan 

samarbetar med svenska företag. För en brasiliansk åskådare eller myndighet som ser på vad 

Sverige har gjort kan känna att det ligger ljusår bort i tiden. Man borde försöka presentera 

ett lyckat exempel i Brasilien där svenska företag varit inblandade för att skapa en känsla av 

samhörighet.” (Företagsrepresentanter) 
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6. Resultat och analys 

Resultat- och analyskapitlet är till för att sammanställa resultat och analysera 

frågeställningens första två frågor utifrån ett teoretiskt perspektiv och genom det uppnå 

syftet med uppsatsen.   Måluppfyllelse i samband med SymbioCity både i São Paulo och som 

helhetskoncept kommer att analyseras.  

 

Syftet med SymbioCity i sin helhet, som ett marknadsföringskoncept och exportplattform, är 

till för att främja export inom svenska små- och medelstora miljöteknikföretag med fokus på 

hållbar stadsutveckling. Syftet med SymbioCity São Paulo 2009 var att främja export för 

dessa företag till Brasilien. Hur aktörerna anser att SymbioCity-satsningen i São Paulo kan 

fungera för att bana väg för ett långsiktigt samarbete inom miljöteknik med fokus på hållbar 

stadsutveckling samt möjliga rekommendationer till förändringar som kan göras inför 

framtida SymbioCity-satsningar är de frågor som ställdes i inledningen och resultat, med 

bakgrund av den empiriska undersökningen, kommer nu att presenteras. 

 

6.1. SymbioCity som en statlig exportfrämjande insats 

Sverige är ett litet handelsberoende land med en diskuterad företagsstruktur som 

regeringen avser bredda. Teoretiskt sett kan statliga incitament som en extern faktor bidra 

till att förändra denna situation. Detta är något som uppmärksammats av den svenska 

regeringen och ministrar som enligt artikeln i Svenska Dagbladet som ser miljöteknik som 

Sveriges nästa tillväxtmotor. Regeringen har investerat pengar för att bidra till 

internationaliseringsprocessen av små- och medelstora företag verksamma inom miljöteknik 

med fokus på hållbar stadsutveckling. Bidraget på 30 miljoner kronor som regeringen 

tilldelade Exportrådet för att utveckla SymbioCity-konceptet samt finansieringen på 250 000 

kronor som UD-FIM beviljade ambassaden för att genomföra SymbioCity São Paulo kan 

tolkas som en form av ett statligt exportfrämjande. Detta mot bakgrund av Shamsuddoha 

och Yunus Ali (2006) som förtydligar att statligt exportfrämjande refererar till alla statliga 

åtgärder som vidtas för att bistå företagens exportaktiviteter. SymbioCity har utvecklats som 

ett medel för att marknadsföra svensk miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling och 

på så bidra till en ökad export inom svenska små- och medelstora miljöteknikföretag. En 

statlig exportfrämjande insats för dessa företag med inriktning på Brasilien gjordes genom 

SymbioCity São Paulo 2009.  

 

6.2. Internationalisering och exportprestation inom svenska 

miljöteknikföretag 

Enligt siffror från Swentec och SCB är 80 % av de svenska miljöteknikföretagen små- eller 

medelstora. Många av dessa företag kan eller vill inte bedriva export inom sin verksamhet. 

Med utgångspunkt från teorin kan detta bero på svårigheter som uppkommer i samband 

med brist på erfarenhet, begränsade resurser eller andra hinder. Det faktum att de svenska 
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miljöteknikföretagen är små innebär enligt teorin även att deras exportintresse och 

exporterfarenhet är låg. Ett statligt exportfrämjande utifrån ett teoretiskt perspektiv ses som 

en lösning för att hjälpa dessa företag. Utifrån min synvinkel har regeringen bedömt att den 

maximerade nyttan inom miljötekniksektorn inte kan uppnås enbart genom privata 

individuella aktörers agerande. Regeringen har identifierat ett problem inom 

miljötekniksektorn och finansierat ett utvecklande av SymbioCity-konceptet, för att bidra till 

ett ökat positivt samhällsekonomiskt utfall. Ett argument som även skulle kunna föras är om 

regeringen fortsättningsvis skulle kunna driva på och bidra till ytterligare utveckling av 

konceptet trots ett möjligt negativt utfall då det handlar om miljö, vilket det ligger stort 

fokus på i dagens läge. 

 

Regeringen bedömer att Sveriges kritiserade företagsstruktur, som 

beskrivs ha formen av ett martiniglas, är i behov av förändring. Tanken 

med SymbioCity som koncept är att det på lång sikt ska underlätta export 

för små- och medelstora miljöteknikföretag, vilket i sin tur ska leda till 

internationalisering av dessa företag och därmed en förändring i den 

svenska företagsstrukturen.  

 

Figur 7 (Martiniglaset – Illustration av Sveriges företagsstuktur) 

 

Större delen av de svenska företagen befinner sig på det första steget i etableringskedjan 

enligt Uppsalamodellen, och har ingen strukturerad exportverksamhet. Jag ser regeringens 

insats som ett medel för att dessa företag ska kunna ta ytterligare ett steg framåt i 

internationaliseringsprocessen, export via en oberoende agent. Genom utökad 

marknadskunskap skulle miljöteknikföretagen kunna förflytta till steg två, initiera export och 

därigenom öka sitt marknadsåtagande Frågan är dock om SymbioCity kommer bidra till 

internationalisering av de svenska företagen. Inga av dessa små- och medelstora företag var 

representerade under satsningen i São Paulo. Dock kan de svenska representanter från 

universitet, myndigheter och företag, som medverkade tolkas som representanter även för 

de svenska små- och medelstora företagen. Frågan är om de kommer att sprida budskapet 

vidare och om det kommer att ske någon uppföljning.  

 

Den modell som presenteras av Shamsuddoha och Yunus Ali (2006) sammanfaller på flera 

områden med de faktorer som den svenska utredningen framhåller som centrala för att 

påverka företagets exportprestation. Nedan modifierad modell kommer att användas för att 

förklara hur de svenska företagen förväntas kunna öka sin exportprestation genom 

SymbioCity.  
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Figur 8 (Shamsuddoha och Yunus Ali, 2006 – Egen modifiering) 

 

SymbioCity är en insats för att påverka miljöteknikföretagens exportprestation.  

Exportmarknadskunskap och exportkompetens är två faktorer som tidigare även togs upp av 

Francis och Collins-Codd. Brist på exportmarknadskunskap är ett problem för svenska små- 

och medelstora miljöteknikföretag. En av Exportrådets främsta uppgifter är att hjälpa 

svenska företag som vill etablera sig på utländska marknader. De ska bidra med den kunskap 

de besitter inom olika potentiella exportmarknader. Med hjälp av Exportrådet i São Paulo får 

företagen möjlighet att erhålla exportmarknadskunskap om den brasilianska marknaden, 

som enligt Uppsalamodellen kan leda till ytterligare marknadsåtagande och resultera i ökad 

export. Exportrådet har som uppdrag från regeringen att underlätta för svenska 

miljöteknikföretag när det gäller internationalisering och export. Att statligt finansiera ett 

organ som Exportrådet gör att insamlad information görs tillgänglig för fler mottagare och 

kan fördelas till fler användare, det vill säga en kollektiv vara. Ambassaden som en politisk 

aktör med tillgång till beslutsfattare och stort kontaktnät inom landet kan fungera som en 

dörröppnade för dessa mindre företag.  

 

Positiva externaliteter och sektorsvis informationsspridning på utländska marknader anser 

jag kunna gynna de svenska företagen inom miljöteknik. Envac som är ett större 

världsledande miljöteknikföretag inom automatiserad avfallshantering skulle kunna bidra till 

en positiv extern effekt för de mindre företagen och därmed gynna deras 

internationalisering. Att genomföra sektorsvis informationsspridning minskar enligt teorin 

kostnaderna för den internationella marknadsföringen. SymbioCity är ett sätt för att 

åstadkomma detta. Kostnaderna för respektive företag minskar på exportplattformen kan 

ses som en kollektiv vara. Ett problem som uppstår är hur man säkerställer att satsningen 

gynnar alla på bästa sätt. 
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Scania bedöms ha stor erfarenhet av företagsklimatet i Brasilien i och med företaget 

etablering som stäcker sig långt tillbaka i tiden. Representanter påpekar att det är svårt att få 

kontakt med de statliga beslutsfattarna i landet. Ambassaden som diplomatisk 

representation för Sverige kan anses ha en dörröppnarfunktion. Brasilien är ett land där 

staten har ett stort inflytande över näringslivet. I dessa fall är det enligt teorin nödvändigt 

med en dörröppnade för att företagen ska få kontakt med de högre uppsatta personerna.      

 

Kostnaden för dessa små- och medelstora företag kan reduceras med hjälp av en 

exportfrämjande insats i form av SymbioCity. Det skapas en möjlighet för dessa företag att 

öka sin vinst på lång sikt samtidigt som man kan hålla risken på en låg nivå.  

 

6.3. För att bana väg för ett långsiktigt samarbete 

För att svara på den andra frågan i frågeställningen kommer det empiriska resultatet av 

enkät och telefonintervjuer analyseras utifrån den teoretiska referensramen. De områden 

som kommer att analyseras är; SymbioCity som medel för marknadsföring av svensk 

miljöteknik, som ett medel för att underlätta export, som ett nätverk och vad som krävs för 

att samarbetet ska fortlöpa.  

SymbioCity som medel för marknadsföring av svensk miljöteknik 

Enligt teorin är ett statligt exportfrämjande en åtgärd för att hjälpa företag att överkomma 

hinder som uppstår i samband med internationalisering. Teorin får delvis stöd av empirin 

genom representanternas synpunkter.  De flesta representanter hade en positiv inställning 

och ansåg att satsningen var ett bra sätt för att lägga en grund till framtida samarbete och 

export. De svagheter som lyftes fram handlade om tydligheten över vad SymbioCity 

egentligen är och vad det ska leda till. Det kan tolkas som att problematiken i samband med 

det tidigare initiativet ”The Sustainable City – a Swedish Partnership Initiative” fortfarande 

kvarstår. Exportrådet fick i uppgift att vidareutveckla och tydliggöra tanken med Sustainable 

City. Kan man mot den bakgrunden anse att de misslyckats? Vad representanterna 

framhåller som problematiskt med konceptet är att det kan uppfattas som för stort och 

abstrakt. Det går inte att köpa ett SymbioCity. Hammarby Sjöstad är ett exempel på att det 

går att kombinera olika flöden med hjälp av miljöteknik och uppnå en holistisk 

stadsplanering som gynnar miljön, men det går inte att köpa som ett paket. Jag anser att 

Hammarby Sjöstad är ett bra konkret exempel för att visa på best practise inom SymbioCity-

konceptet som man bör fortsätta att använda sig av. 

 

Den bakomliggande tanken med SymbioCity skulle förenklat kunna illustreras i form av en 

trappa med tre steg. Steg 1, 2 och 3 skulle i slutändan kunna leda fram till att Sveriges export 

inom miljöteknikområdet skulle kunna öka och SymbioCity som koncept kan ses som en 

framgångsrik insats. 
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Figur 9 (”Trappan” – Egen tolkning) 

 

Enligt teorin kan ökad användning av statligt exportfrämjande leda till förbättring av 

företagens prestation inom exportsammanhang. Detta var även flertalet representanter 

överens om och påpekade att är en stor fördel att medverka i det bredare sammanhang som 

SymbioCity bidrar till och att det klart sett underlättar för kontaktskapande. De fördelar som 

representanterna tog upp skulle delvis kunna ses som en bekräftelse på att SymbioCity i São 

Paulo uppfyllde sitt mål och syfte. Det vill säga att bana väg för ett långsiktigt samarbete 

mellan Sverige och Brasilien (São Paulo) med fokus på hållbar stadsutveckling och öka 

kunskapen och intresset inom vad Sverige har att erbjuda. Även synpunkten från Scania om 

att svenska företag kan komma att ligga i spetsen när miljötänkandet ökar i Brasilien på lång 

sikt ger en indikation på att SymbioCity São Paulo uppnådde ambassadens och Exportrådets 

mål.   

 

SymbioCity som ett medel för att underlätta export  

Representanterna ansåg att satsningen i São Paulo var ett bra sätt att sammanföra företag 

och organisationer på och att det förmodligen kan underlätta export för de svenska 

miljöteknikföretagen i framtiden. Dock påpekades att det är upp till de små- och medelstora 

miljöteknikföretagen vilken typ av satsning det vill göra inom export, vilket enligt teorin 

skulle kunna översättas till grad av exportåtagande. Representanterna ifrågasatte om det 

finns någon typ av exportåtagande hos de svenska små- och medelstora 

miljöteknikföretagen. Om det inte finns, skulle det kunna betyda att satsningen i São Paulo 

var onödig? Som påpekades under metodkapitlet hade det naturligtvis varit intressant att 

intervjua en del av dessa små- och medelstora företag till vilka den exportfrämjande insatsen 

egentligen riktar sig till.  En annan aspekt som kan understrykas utifrån representanternas 

synpunkter är att de ansåg att andelen av representerade företag var låg, både från den 

svenska och den brasilianska sidan.   
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Representanterna tvivlade på att satsningen skulle kunna bidra till något på kort sikt men att 

svenska företag kan komma att ligga i spetsen när miljötänkandet ökar i Brasilien på längre 

sikt.  Om man ska hårddra de synpunkter som framfördes inom gruppen 

Företagsrepresentanter skulle man kunna säga att SymbioCity São Paulo var onödigt.  Givet 

kostnaden i form av det statliga bidraget på 30 miljoner samt bidraget på 250 000 till 

ambassaden, vad fick man ut av SymbioCity/SymbioCity São Paulo? Representanterna kan på 

kort sikt inte se att satsningen skulle kunna underlätta för dessa företag. 

 

SymbioCity som ett nätverk  

Enligt teorin kan nätverk användas som en metod för att underlätta marknadsföring i 

samband med export.  SymbioCity är enligt regeringen ett nätverk bestående av 700 företag. 

Dessvärre är det inte så majoriteten av representanterna under SymbioCity São Paulo 

uppfattar det. På den punkten anser jag att regeringen och eventuellt Exportrådet kan ha 

misslyckats. Det är möjligt att man har velat kommunicera SymbioCity som ett nätverk men 

få av representanterna känner att de ingår i ett nätverk. Uppstarten och processen för att 

skapa ett nätverk har satts igång men jag tror inte att det kommer att fortlöpa om inte 

organisationerna och företagen hakar på. Ett nätverk är ingenting utan dess medlemmars 

agerande. Genom att etablera ett starkt nätverk för organisationer som är verksamma inom 

miljöteknik och som har ett intresse i att exportera skulle ambassaden delvis kunna uppnå 

sitt mål med SymbioCity-satsningen i Brasilien och bana väg för ett långsiktigt samarbete 

mellan de båda länderna. Det bör dock påpekas att det tar lång tid att bygga upp ett nätverk 

och framför allt ett fungerande nätverk och SymbioCity är trots allt en relativt ny satsning.  

 

Med utgångspunkt ifrån teorin finns det ett antal framgångsfaktorer som avgör om 

nätverksorganisationen är framgångsrik eller inte. Utifrån ett svenskt perspektiv finns det en 

tydlig identifierad marknadsmöjlighet, miljöteknik ses som Sveriges nästa tillväxtmotor. I 

dagsläget är det svårt att säga om det finns en gemensam, stark vilja att reagera 

tillsammans. Deltagandet under dagarna i São Paulo kan tolkas som ett sätt att utveckla 

samhörighetskänsla, sammanhållning och åtagande. Det skulle dock krävas en uppföljning 

för att ta reda på om representanterna haft kontakt med varandra efter satsningen för att 

kunna avgöra om det är fråga om en uppfylld framgångsfaktor. Genom SymbioCity São Paulo 

har aktiviteter på den brasilianska marknaden initierats. Sammanfattningsvis skulle man 

kunna säga att SymbioCity befinner sig i steg två i Ghauri, Lutz och Tesfoms (2001) modell för 

utveckling av ett nätverk. Det betyder att man har ett bra utgångsläge för att utvecklas och 

uppfattas som ett nätverk även om det inte ser ut så i dagsläget.   

 

För att samarbetet ska fortlöpa 

För att bana väg för ett långsiktigt samarbete krävs uppföljning enligt representanterna. 

Dokumentet ”Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009” som delgavs ambassaden i slutet 

av min praktiktid var ett sätta att följa upp resultatet med representanterna, ytterligare 
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uppföljning krävs. Etablering av ett starkare nätverk kan vara en lösning på problemet. 

Representanterna påpekar att ett kontinuerligt engagemang från både arrangörer och 

företag är viktigt för framtida samarbete. Enligt representanterna är det ambassadens 

uppgift att arbeta vidare på den politiska nivån i Brasilien för att bana väg för ett långsiktigt 

samarbete. De påpekar även att det ligger den brasilianska sidans intresse.  

 

Med återkoppling till tabell 4 i avsnitt 5.3.  Aktörer i samband med SymbioCity São Paulo 

2009, kommer drivande respektive perifera aktörer för SymbioCity São Paulo att analyseras. 

Inom gruppen Akademiker anser jag att den större delen av representanterna kan ses som 

perifera aktörer. Majoriteten representerar universitet, vilket var en av målgrupperna för 

satsningen i São Paulo. Deras främsta uppgift är att presentera pågående forskning inom 

miljöteknik och hållbar stadsutveckling och förväntas därför inte vara drivande av själva 

konceptet. Svenska Miljöinstitutet är däremot placerat mittemellan drivande och perifer 

aktör inom gruppen. Enligt min uppfattning var representanten för organisationen mycket 

delaktig under SymbioCity-dagarna i São Paulo och därför kan sannolikheten för 

initiativtagande betraktas som relativt stor.   

 

Inom gruppen Myndigheter kan ambassaden i Brasilia, Exportrådet i São Paulo, Konsulatet i 

São Paulo, Utrikesdepartementet och Boverket ses som drivande aktörer. Ambassaden i 

Brasilia och svenska ambassader i allmänhet är drivande i sin roll som främjade av svenska 

ekonomiska intressen är en drivande aktör. Exportrådet i São Paulo och som helhet är en 

drivande aktör för SymbioCity i och med sitt ansvar som förvaltare av varumärket. 

Generalkonsuln på konsulatet i São Paulo har varit involverad i förarbetet inför SymbioCity 

São Paulo och var även mycket engagerad både under dagarna i São Paulo samt i 

uppföljningen av satsningen. Utrikesdepartementet kan ses som en drivande aktör i sin roll 

som förmedlare av regeringens övergripande mål i de utrikespolitiska frågorna inom export 

av svensk miljöteknik. Boverket kan ses som en drivande aktör i den bemärkelse att 

personen som representerade organisationen i sig var mycket drivande, vilket framkommer i 

tabellen om måluppfyllelse i samband med satsningen i São Paulo. De organisationer som 

kan anses som mer perifera är Energimyndigheten, Näringsdepartementet, 

Miljödepartementet och Göteborgs Stad. Utifrån måluppfyllelseutvärderingen samt mitt 

personliga intryck under dagarna i São Paulo ser jag inte dessa organisationer som drivande 

inom SymbioCity-konceptet. São Paulo kommun uppfyllde enligt representanten sina mål 

och var positiva till satsningen och har en bra relation till ambassaden och Exportrådet. Dock 

är GlashusETT placerad mittemellan de två kolumnerna tillsammans med São Paulo 

kommun. GlashusETT som ett informationscenter i den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad 

som är ett exempel på hur SymbioCity-konceptet kan tillämpas i verkligheten. Information är 

en sak och att driva i bemärkelsen ta initiativ, följa upp och satsningen och bidra till 

utveckling av konceptet är en annan. São Paulo kommun var delaktig i organiseringen av 

satsningen i São Paulo, men anses inte vara drivande.   
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Inom gruppen Företag ser jag ingen av organisationerna som direkt drivande aktör av 

konceptet. De båda företagsrepresentanterna framhöll under telefonintervjuerna att en del 

av dessa kontakter hade kunna uppstå även utan SymbioCity-satsningen men lyfte samtidigt 

fram att möjligheten att medverka var värdefull och skapade viktiga kontaktytor. De redan 

etablerade företagen har dock en viktig roll som representanter för svenskt näringsliv i 

Brasilien och på andra utländska marknader. Envac i sin roll skulle kunna anses som något 

mer drivande i och med företagets kärnverksamhet som är avfallshantering. 

Branschorganisationen har ett stort nätverk som består av medlemmar inom både små och 

stora organisationer och når därmed ut till dessa med budskapet med SymbioCity. Dock 

anser jag inte att branschorganisationen som en drivande aktör.  

 

Sammanfattningsvis anser jag att Ambassaden i Brasilia, Exportrådet i São Paulo, Konsulatet i 

São Paulo, Utrikesdepartementet och Boverket som möjliga drivande aktörer för SymbioCity 

São Paulo och eventuellt SymbioCity-konceptet som helhet.  

 

6.4 Måluppfyllelse i samband med SymbioCity São Paulo  

Två grundläggande frågor som ska besvaras i en måluppfyllelseutvärdering är om resultaten 

(utfallen, prestationerna) stämmer överens med de beslutade insatsmålen och om detta i så 

fall beror på insatsen. Regeringens övergripande mål med SymbioCity som koncept är att 

marknadsföra svensk miljöteknik och hållbart byggande runtom i världen. Ambassadens 

övergripande mål med satsningen i São Paulo var att bana väg för ett långsiktigt samarbete 

mellan Sverige och Brasilien inom miljöteknik med fokus på hållbar stadsutveckling, med 

utgångspunkt ifrån São Paulo. Vidare hade även varje enskild representant, inom de tre 

grupperna, ett mål med sin medverkan under SymbioCity São Paulo.  

Aktörernas måluppfyllelse kommer att analyseras utifrån tre olika nivåer; de enskilda 
representanternas, ambassadens och regeringens mål. Figur 10 (Egen analysmodell) 

 



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

64 

Jag kommer i första hand analysera mål och måluppfyllelse med utgångspunkt utifrån de 

enskilda aktörerna för att utvärdera satsningen. Med utgångspunkt från den informationen 

avser jag vidare kunna ge en indikation om resultaten i samband med SymbioCity São Paulo 

stämmer överens med ambassadens mål med satsningen. Min ambition är att utifrån denna 

information vidare kunna säga något om det övergripande målet med SymbioCity som 

koncept kan ses som uppfyllt.  

 

 
Figur 11 (Vedung, Evert, 1998 – Egen modifiering) 

  

Representanternas insats var att komma till São Paulo, medverka under SymbioCity-dagarna 

och representera sin organisation. Deras mål och måluppfyllelse i samband med medverkan 

presenterades tidigare i uppsatsen. Större delen av representanterna svarade att de hade 

uppnått målet med sin medverkan vilket då skulle kunna tolkas som att resultaten i samband 

med SymbioCity Sao Paulo stämmer överens med insatsen. En del av målen kan dock 

ifrågasättas och anses som icke överensstämmande med ambassadens och regeringens mål 

som är av en mer långsiktig karaktär.  De aspekter som framhölls vid icke fullständig 

måluppfyllelse var svårighet att förutspå om medverkan under satsningen i São Paulo 

verkligen skulle leda någonstans, intresset för satsningen ifrågasattes och en svårighet till 

kontaktskapande uppmärksammades. Kan detta säga om satsningen som helhet? 

Ambassadens insats var att planera och förbereda satsningen. Målsättning var att bana väg 

för ett bredare samarbete mellan Sverige och Brasilien. Insatsen från regeringens sida var 

ekonomiska resurser i form av statligt exportfrämjande. Målsättningen med den statligt 

finansierade satsningen var att öka kunskapen kring hållbar stadsutveckling och vad Sverige 

har att erbjuda på området.  

 

Med betoning på långsiktigt är det i dagsläget svårt att uttala sig SymbioCity kommer att 

placera Sverige på världskartan när det gäller miljöteknik och hållbart byggande samt om ett 

långsiktigt samarbete har uppnåtts mellan Sverige och Brasilien. Tidsaspekten sätter stopp 

för det. Därför är det även svårt att säga om måluppfyllelsen av satsningen samt konceptet 

som helhet är hög eller låg.  
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7. Slutsats 

I Slutsatsen redogörs för om måluppfyllelse har uppnåtts utifrån de tre olika nivåerna som 

presenterades i figur 10. Frågeställningens tredje fråga besvaras och mynnar ut i 

rekommendationer i anslutning till konceptet.  

 

Syftet med uppsatsen var att genom en utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009 kunna 

bidra till förståelse om statliga exportfrämjande insatser. Den grundläggande frågan man bör 

ställa sig är om satsningen i São Paulo gjorde någon nytta, vilka mål man hade och om dessa 

uppfylldes. Regeringens avsikt med SymbioCity som ett marknadsföringsverktyg och en 

exportplattform ska bidra till ökad export inom den svenska miljötekniksektorn på lång sikt. 

Ambassadens och Exportrådets avsikt med SymbioCity São Paulo vara att bana väg för ett 

långsiktigt samarbete mellan Sverige och Brasilien inom miljötekniksektorn.  Aktörerna som 

representerade svenska organisationer i samband med satsningen i São Paulo kan utifrån 

analys av deras mål med satsningen anses som mer kortsiktiga. Det kan bero på att 

representanterna har svårt att se möjligheterna med SymbioCity och vad det faktiskt ska 

komma att bidra till.  

 

Utifrån analys som baseras på teori och empiri relaterad till SymbioCity São Paulo samt 

SymbioCity-konceptet som helhet anser jag att det är oklart hur denna typ av 

exportfrämjande insats kan underlätta export för små- och medelstora miljöteknikföretag i 

praktiken. Jag tror det är viktigt att arrangörer har en klar bild av att SymbioCity är en 

exportplattform och ett marknadsföringsverktyg och om än viktigare kan förmedla detta 

vidare till mottagarna för att undvika missförstånd som ”Vart vänder man sig om man vill 

köpa ett SymbioCity?”. En fråga som jag själv fick av en deltagare när jag medverkade under 

dagarna i São Paulo var ”vad ska SymbioCity egentligen leda till – är det inte bara mycket 

snack och liten verkstad?”.  

 

Jag tror att det är viktigt att sätta SymbioCity i ett nytt perspektiv i framtiden. Kanske 

behöver vi flytta referenserna och ställa frågan hur vi skapar entreprenörskap i Sverige, hur 

vi kan använda ny teknik till befintliga strukturer och tillämpa kunskap på nytt sätt. Vi kanske 

måste glömma Sverige och istället se problemen utifrån mottagarnas perspektiv och behov. 

Är vi så duktiga som vi tror? Kan vi lära oss av andra länder och marknader? Teknologin 

utvecklas snabbt i dagens internationella samhälle. Frågan är om vår kunskap räcker till eller 

är applicerbar för en stad med 20 miljoner människor. Kan vi lösa dem med vår teknik? Kan 

vi bli eller är vi redan omkörda? Barriärer som språk och avstånd måste tas i akt. Det är lätt 

att skriva fina ord om SymbioCity som varumärke men hur ska det gå till på riktigt? Det gäller 

att lyssna på de som är på marknaden, ta del av deras nätverk se Sverige i internationellt 

perspektiv. Det räcker kanske inte bara komma med svenska lösningar i Brasilien, dessa 

kanske inte kan appliceras rakt av utan kanske måste anpassas till mottagaren. Svensk 

miljöteknik som kan anpassas till Brasilien behov skulle kunna bli en säljsuccé. 



Utvärdering av SymbioCity São Paulo 2009    

 

66 

För att förbättra framtida SymbioCity-satsningar i Brasilien samt för att utveckla SymbioCity-

konceptet som en helhet ger jag följande rekommendationer:  

 

 Tydliggör SymbioCity-konceptet som helhet 

 Utveckla nätverket 

 Ta hänsyn till finansieringsaspekten 

 Identifiera gemensamma samarbetsprojekt mellan företag 

 Bjud in strategiska, välkända internationella talare  

 Identifiera ett gemensamt intresse 

 Matchmaking mellan innan specifika satsningar 

 Dra lärdom från andra satsningar 

 Skräddarsy erbjudandet 

 Ta hänsyn till kulturella skillnader och språkbarriärer 

 Följ upp kontakter som skapades 

 Använd Open space som ett komplment till workshops 

Tabell 12 (Rekommendationer för framtida SymbioCity-satsningar) 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – E-post till representanter 

 

Hej deltagare av SymbioCity São Paulo 2009, 

 

Så här efter genomförandet av SymbioCity i São Paulo skulle vi på ambassaden gärna vilja ha 

feedback på vad ni tyckte om satsningen, förbättringsområden etc., allt för att kunna planera 

och förbättra kommande SymbioCity-satsningar, i São Paulo såväl som i samband med World 

Urban Forum i Rio de Janeiro nästa år och eventuellt andra delar av Brasilien.  

 

Jag vore mycket tacksam om ni tog er tid att svara på nedanstående frågor så utförligt som 

möjligt. Jag kommer även, som jag tidigare nämnt för en del av er, att skriva min C-uppsats 

(inom företagsekonomi) om SymbioCity och utvärdera satsningen och hoppas att jag kan få 

ta kontakt med några av er vid senare tillfälle för att ställa några kompletterande frågor. 

 

Frågor: 

1. Vilken är din övergripande uppfattning av SymbioCity 2009 i São Paulo? 

2. Vad var bra och vad var dåligt?  

3. Vad fungerade och vad fungerade inte? 

4. Var det något som saknades och/eller något som inte borde ha varit med? 

5. Inom vilket eller vilka områden ser du störst potential för fortsatt, fördjupat och 

framtida samarbete? 

6. Kan du identifiera något särskilt projekt eller personer som är/kan vara potentiella för 

ett sådant samarbete?  

7. Har du knutit några särskilda kontakter som kan leda till konkreta 

projekt/samarbeten inom ramen för hållbar stadsutveckling? 

8. Övriga synpunkter? 

 

Tack för er medverkan och återkom gärna om ni har några frågor. 

 

Vänliga Hälsningar 

Therese Sandell 

_____________________________ 

Intern/Estagiária 

Embassy of Sweden in Brasilia/ 

Embaixada da Suécia em Brasília 

Work: (+ 55 61) 3442 5214 

Cell: (+ 55 61) 8127 4262 
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Bilaga 2 – Telefonintervjufrågor   

 

1. Anser du att SymbioCity i São Paulo var ett bra medel för att marknadsföra svensk 

miljöteknik i Brasilien? 

 

2. Vad ville du få ut av din medverkan i São Paulo?  

 

3. Kände du att du fick ut det du hade tänkt dig med din medverkan?  

 

4. Tror du att satsningen kan underlätta export för svenska små- och medelstora 

miljöteknikföretag i São Paulo/Brasilien - samt starta någon typ av samarbete? 

 

5. På regeringens hemsida benämns SymbioCity som ett nätverk, delar du den 

bilden? 

 

6. Anser du att det finns ett uttryckt exportintresse från beslutsfattarna i den 

organisation du representerar? 

 

7. Anser du att exportstrategin för den organisation du representerar är tillräckligt 

utvecklad för att kunna starta ett samarbete utefter SymbioCity konceptet? 

 

8. Vad behövs enligt din mening för att samarbetet ska kunna fortlöpa och inte 

stanna av efter satsningen i São Paulo? 

 

9. Vilken part bör ansvaret ligga på? 

 

10. Anser du att kommande SymbioCity bör genomföras i São Paulo eller i en annan 

brasiliansk stad? 

 

11. Vad skulle kunna förbättras inför kommande SymbioCity-satsningar?  
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Bilaga 3 – SymbioCity 

 

 


