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En studieresa inom projektet ecoINSIDE,
Interreg Sverige-Norge

Bakgrund och syfte med resan
ecoINSIDE2 är ett projekt som handlar om innovation och hållbar tillväxt i Inre Skandinavien. Prosjektet skal øke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) og
bidra til at disse utnytter de markedsmuligheter som det grønne skiftet gir i Indre Skandinavia, nasjonalt og internasjonalt. Temaområdena solenergi & energisystem samt hållbart
byggande är utvalda som nätverkets starkaste områden, cirkulära affärsmodeller bidrar till
att konkurrenskraft och framtida tillväxt säkras.
Nätverket som byggts upp i tidigare projekt samt de resultat som levererats gör att potentialen är stor för tillväxt genom bl a export. Projektet ska bidra till ökad kompetens och
till att SME nyttjar de marknadsmöjligheter som det gröna skiftet ger i Inre Skandinavien,
nationellt samt internationellt. Några av projektets mål som samtliga adresseras i och med
denna studieresa är :
•

Støtte eksisterende og nye SMB i deres arbeid med innovation och miljödriven affärsutveckling.

•

Hente inspirasjon fra og opprette kontakt med regioner/länder/cluster som er ledende innenfor sol, bygg og sirkulær økonomi och sprida i Inre Skandinavien för att öka kunskapsnivån i
befintliga företag och för att nya företag ska kunna skapas.

•

Ytterligare utveckla nätverket för solaktörer i Sverige och Norge för att stötta innovationsprocesser och kompetensutveckling som gör att både befintliga och nya företag utvecklas.

Ambitionsnivån i projektet är hög och planerade aktiviteter är komplexa. För att projektet
ytterligare ska bidra till företagens och branschernas utveckling behöver vi lyfta vår kompetens för att bäst stötta SME och andra aktörer, och då ska vi lära av de bästa. Teknik- och
systemkunnandet i Inre Skandinavien är i många fall redan världsledande, för att ytterligare
stärka de innovationsprocesser vi erbjuder vill vi stärka det sista steget kommersialisering.
Vi vill nu koppla ihop de talangfulla aktörerna med kapital för att främja export och globala
framgångar. Detta anser vi kunna förkovra oss i genom en studieresa till Silicon Valley vilket
också ger oss möjligheter att skapa de bästa kontakter som behövs för att kunna göra konkreta insatser i nätverkets SME.

Plug and Play
Möte med: Christian Knipfer och Andrew Hans Chang
Plats: Sunnyvale, CA
Plug And Play är en innovationsplattform som förenar de bästa startupsen med de största företagen. Finns i 23 städer i världen (närmaste i
Amsterdam). Platsen i Sunnyvale kallas Lucky Building då allt började
med att familjen till Saaed Amidi ägde mark intill Stanford och beslöt
sig att ge plats för några utvalda startups, bland annat till det som senare blev Google och PayPal. Nu en byggnad på 17000 kvm där de huserar startups och skapar direkta kontaktytor med de stora bolagen. De
gör dessutom 700 events om året. Samarbete med universitet, framför
allt Stanford, är en självklarhet och väldigt viktigt. Det är alltid högsta
prioritet på det samt att hela tiden rekrytera de allra bästa startups.
Bolag som kommer till Silicon Valley har betydligt större chans om de
kan säga att de är kopplade till en accelerator som Plug&Play. P&P
investerar i ca 30% av de intagna bolagen och det innebär inga krav på
andra leveranser än att prestera och bygga bolaget. Allt arbete kretsar
kring ren kommersialisering, P&P lägger sig inte i tekniken, litar på att
företaget gör det som krävs. Program och allt är helt kostnadsfritt för
startups, de stora sponsorföretagen betalar/investerar. Det finns 14
olika fokusområden/program, bl a Sustainability och är på 3 månader
för att bolagen ska få ut maximalt av nätverk, kontakter, hinna jobba
igenom affärsmodell, kommersialisering osv. Fram till nu har P&P fem
unicorns. P&P har ett kvinnligt nätverk, Found her. Detta för att i Silicon
Valley, som överallt annars, är mest män som satsas på. Nätverket har
träffar varje månad. Vi blev inbjudna att deltaga på en ”oktoberfest”
på terrassen som arrangerades av företaget Bosch. Där fick vi uppleva
P&Ps erbjudande och se bolag och startups i ett skarpt event.

Plug and Play

Bildtext: Entré till Plug & Play, Sunnyvale, CA
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Apple
Plats: Plats: Cupertino, CA
Apple Park är huvudkontoret för Apple Inc. Det öppnades för anställda i april 2017, medan byggandet fortfarande pågick. Forsknings- och
utvecklingsanläggningar för mer än 2 000 personer och totalt 12 000
anställda. Den cirkulära designen och storleken har givit byggnaden
medianamnet ”rymdskeppet”. Steve Jobs ville att hela området skulle
kännas som en naturlig tillflyktsort med växtlighet och vatten snarare
än en kontorspark. Besöksdel med utsikt över HQ, presentation av produkterna och en demo över området med en AI-lösning på ipads.

https://www.apple.com/

Bildtext: Entré till Apple Park, Visitor Center

Ellen MacArthur Foundation
Möte med: Darien Sturges (Mötet blev tyvärr inställt.)
Apple Park är huvudkontoret för Apple Inc. Det öppnades för anställda i april 2017, medan byggandet fortfarande pågick. Forsknings- och
utvecklingsanläggningar för mer än 2 000 personer och totalt 12 000
anställda. Den cirkulära designen och storleken har givit byggnaden
medianamnet ”rymdskeppet”. Steve Jobs ville att hela området skulle
kännas som en naturlig tillflyktsort med växtlighet och vatten snarare
än en kontorspark. Besöksdel med utsikt över HQ, presentation av produkterna och en demo över området med en AI-lösning på ipads.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Nordic Innovation House
Möte med: Pelle Simonsson, Senior Fellow Vinnova, Wallenberg Foundation
Gro Eirin Dyrnes, Director Innovation Norway
Martin Hall Larsen, Trainee – Norweigen Consulate General
Katja Kotala, Community Manager Program Manager, Nordic Innovation House
Plats: Palo Alto, CA
Ett stipendium från Wallenberg Foundation finansierar en svensk representant på NIH i Silicon Valley. I samarbete med Vinnova. Alla nordiska
länder har en representant förutom Danmark som har 40st (eget hus).
Vad gör Silicon Valley så framgångsrikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskning, världsledande
Täthet kapital
Täthet ledande städer
Kultur, man vårdar sitt varumärke
Andra tankar vad som är signifikant för Silicon Valley:
Tech är överlägset viktigaste aktörerna
Be the center of the ecosystem. Man lyssnar på den som bär energin, the champion
Tänk inte value chain, tänk cooperation
Silicon Valley is a mindset, not a location
Loyalty is between people not companies
Ambition ska vara allt, annars ingen idé
Fail Fast Forward - konceptet är något man här, på riktigt lever efter.
FailCon är en konferens som lyfter fram framgångsrika ”misslyckare”
Misslyckanden är meriter
Ingen hiarki,
Pay it forward
Allt går fort
Allt utvärderas

Forts. besök hos Nordic Innovation House....

Vinnova är den enda myndighet i världen som har ett bestående samarbete
med Stanford. Wallenberg Foundation är riktigt stort och välkänt på Stanford. Vid jordbävningen 1989 raserades ena flygeln och Peter Wallenberg gav då ett ”golden handshake” att hjälpa till att bygga upp byggnaden igen. Kallas idag Wallenberg-flygeln.
NIH om Sverige och Norge: ”Vår konkurrenskraft ligger i vårt samhälle, funktioner och
system. Vi bör bli snabbare och vilja mer, vi måste bli mer hungriga.”
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American Energy Society
Föreläsning av Eric J. Vettel,Ph.D., President American Energy Society.
Plats: Nordic Innovation House. Palo Alto, CA
The American Energy Society strävar efter riklig, prisvärd och säker energi. De vill öka
den generella kunskapen kring energifrågor och vara en betydande aktör för det globala energisamhället. Erik visade en lista på energiföretag i Silicon Valley vilket vittnar om
att satsningarna finns och ökar dramatiskt. Särskilt solenergi och energilagring sticker
ut. Tänkvärt: Forskning fokuserar på Solenergi och lagring, forskning kring gruvdrift är
dock långt nere i prioritet på de ledande universiteten vilket är skevt då vi kommer att
behöva en stor mängd material för att klara att ta fram nya lösningar. Här har Sverige
och Norge konkurrensfördel!

https://www.energysociety.org

SWEA San Francisco
Möte med: Anna Kristiansson (flera Sweor hjälpte till med programmet)
Plats: Nordic Innovation House. Palo Alto, CA
SWEA är en global ideell förening för svenskor och svensktalande kvinnor med
grundläggande syfte att stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia,
svenska språket, svensk kultur och tradition i världen. SWEA har ca 7000 medlemmar
i ca 30 länder på fem kontinenter i världen. Anna startar ett företag för att arbeta
med cleantechfrågor på heltid och var med på besöket på NIH. SWEA donerar till
projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier för totalt cirka 2 miljoner kronor per år. SWEAs internationella nätverk används idag av många
personalavdelningar på multinationella företag. Man vänder sig till lokala SWEA-avdelningar som besitter kunskap och lokalkännedom, när de förbereder familjer inför
utlandstjänst. SWEA spelar också en viktig roll i svenska Utrikesdepartementets krisberedskapsplan. SWEA San Francisco är den största organisationen utanför Sverige
med mer än 400 medlemmar

https://sanfrancisco.swea.org

Women in Cleantech & Sustainability
Möte med: Anna Kristiansson & Kelly Ratchinsky (Olika tillfällen)
Plats: Nordic Innovation House. Palo Alto, CA
Women in Cleantech & Sustainability arbetar för att förbättra kvinnornas roll i att växa
den gröna ekonomin. De har skapat ett inflytelserikt nätverk av yrkesverksamma
kvinnor för satsningar på den gröna ekonomin och göra en positiv inverkan på miljön.
Anna är sedan en tid medlem i Women in Cleantech.
Kvinnor i Cleantech och Sustainability (WCS) främjar ett inflytelserikt nätverk av yrkesverksamma för att främja kvinnornas roller i att växa den gröna ekonomin och göra
en positiv inverkan på miljön. WCS grundades 2011 och är en ideell organisation som
består av nästan 1000 professionella kvinnor och män som arbetar för att bygga den
gröna ekonomin. Deras medlemmar sträcker sig från studenter och yrkesutbildare på
grundnivå, till grundare, C-Suite chefer och investerare.
WCS möts en gång i månaden för att nätverk och lära sig de senaste utvecklingen inom
den gröna rörelsen, samt uppnå nya affärs- och personliga färdigheter från talare och
paneldeltagare. Ämnen som omfattas är: förnybar energi (sol, vind biobränsle, etc.),
vatten, smart nät, biomassa, koldioxidminskning, hållbar transport, energieffektivitet,
hållbarhet, gröna byggnader och många andra teknologier som syftar till att göra vår
värld renare och mer hållbar plats.

http://www.womencleantechsustainability.org

DBL
Möte med: Lisa Hagerman, Director of Programs och Mark Perutz, Partner
Plats: San Francisco, CA
DBL Partners bildades med en investeringsstrategi ”Double Bottom Line” för att investera i företag som kan leverera högsta riskkapitalavkastning (första), samtidigt som de
arbetar med våra företag för att möjliggöra social, miljö och ekonomisk förbättring i
de regioner där de arbetar (andra). DBL Partners använder riskkapital för att påskynda
innovation på ett sätt som positivt påverkar organisationens sociala effekter, liksom
dess ekonomiska framgång. DBL lyfte fram samhällsförändring och en ekonomisk prestation tillsammans som avgörande faktorer. DBL investerar i och hjälper till att vårda
utestående entreprenörer och företag i Cleantech, Informationsteknik, Hållbara Produkter och Tjänster, och Hälso- och sjukvård. Just nu investerar de 400 miljoner USD i
cleantech och cirkulär ekonomi (ca 15% internationella aktörer).

http://www.dblpartners.vc

Bildtext: DBL Partners kontor. fv. Magnus Nilsson, Ola Rostad, Barbro Nordby, Mark Perutz,
Inger Strand, Lisa Hagerman, Sara Skärhem, Trine K Berentsen, Harald Olderheim

Power House
Möte med: Alex Harbour
Plats: Oakland, CA
Powerhouse är en Oakland-baserad inkubator/coworking space som rymmer och investerar i entreprenörer som bygger mjukvarulösningar för cleantech och energiindustrin. De rymmer över 100 företagare och Powerhouse investerar i dem.
Powerhouse Ventures, en venturefond (1.5 miljoner USD per år, checkar) ganska unik i
denna satsning, sällan någon investerar så tidigt. Bolagen får sedan tillgång till innovationsstöd, strategisk matchning för alla från tidiga startups till mogna företagspartner,
det är öppet för alla. Frågeformulär för att se vilket stadium entreprenören är på så att
rätt partners och mentorer kan matchas in på rätt nivå samt rätt kontakt för rätt behov.
Trend: Solenergi och lagring samt även distribution. De samarbetar med InnoEnergy
(EU-samarbete som bland annat har sin hub kring energilagring vid KTH, Stockholm).
Vi deltog i en session där varje deltagare fick en minut för att presentera sig, kasta ut
en frågeställning eller informera om sin verksamhet. Flera matchningar med ecoINSIDE
gjordes iom denna session, både inom solenergi och hållbart byggande.

Stanford University
Möte med: Jim Chen och Tracy Turner
Stanford har 16 236 studenter, 80 laboratorier och en mängd utbildningsprogram och
är det största campus i USA. Ser sig som globala och startups ses som en del av Standfords DNA. Det finns över 30 startup-organisationer inom Stanford. Avdelningen sitter i
en energieffektiv byggnad på campus, Platinum-certifierad.
Guidad visning av Stanford: 70 min vandring på området med guide. Dagen före skolstart samlas alla freshmen, gemensam föreläsning oavsett inriktning. Tar hand om sina
studenter. Exempel från student: mejlade nobelpristagare och var intresserad av artikel
och arbete kring den, fick direkt svar på mejl “kom förbi labbet imorgon”. 12h senare
satt med professor och forskarteam, fick praktik på labbet direkt. Möten på fakultetmiddagar. Fakulteterna ligger bredvid varandra för att studenter ska passera och inspireras av varandra och se världens olika vinklar. Linköping är systerort med Palo Alto.
Tracy är stark engagerad i alumni-verksamhet.

å bilden
Note! klicka p

ta

för att se näs

Batchery
Möte med: Steve Valerie och Peter Burghardt
Steve arbetar med affärsutveckling och har studerat på Berkeley, han har sedan undervisat i entreprenörskap och är nu involverad i en Berkeley-baserad accelerator – The
Batchery, där Peter Burghardt är General Manager. Steve har även bott i Sverige i 4 år
där han varit med och startat både framgångsrika och misslyckade mjukvaruföretag.
The Batchery: Är en Berkeley-baserad global inkubator för entreprenörer I “seed”-stadiet, redo att ta deras startup till nästa nivå. Ett Community med över 40 veteraninvesterare, rådgivare och mentorer redo att förse sina startups med idéer, insikter och nätverk. De kliver som sagt in tidigt i processen och i huvudsak inom B2B SaaS-företag.
Har kör 8 program, 3 per år. Investerar inte i företagen, men kräver option på 4% av företagen, som common stocks, och som varar i 10 år. Företagen kommer från hela USA
och vissa även utifrån.

https://batchery.com

Bildtext: Sara Skärhem, ecoINSIDE och Steve Valerie, Batchery

Berkeley, Opus12
Möte med: Dr. Kendra Huhl
Opus12 är ett forskningsföretag i hjärtat av Silicon Valley. Opus12 var ett av sex cleantech-startups som valdes från hela landet och inkuberades i den första kohorten av det
prestigefyllda Cyclotron Road-programmet vid Lawrence Berkeley National Lab, som
ligger där Opus12 befinner sig idag.
Grundarteamet:
The Jaramillo Group at Stanford University is recognized as a world leader in CO₂
electrocatalysis, and Opus 12’s technical co-founders were part of the initial foundation of the CO₂ lab during their graduate studies. There, they developed key methods
for studying CO₂-reducing catalysts and reactions, and published seminal discoveries
on the breadth of products that it is possible to reduce from CO₂. In 2015, Dr. Kendra
Kuhl and Dr. Etosha Cave were ready to translate their fundamental discoveries out
of the lab and into industry, and they co-founded Opus 12 with Nicholas Flanders, a
fellow Stanford graduate student and experienced entrepreneur with a foundational
career in cleantech.

https://www.opus-12.com

Berkeley, Cyclotron Road
Möte med: Nikhil Gargeya
Cyclotron Road är en tvåårig accelerator/program för forskningsbaserade hard-tech startups (grundat
2014) där deltagarna får lön i 2år, tillgång till labb på berkeley, 100k USD och bistand/rådgiving/undervisning under tiden i programmet. Man har stort marknadsfokus och Nikhil arbetar med industriella kontakter och har jobbat med avtaleverk mot industrin där de har ett brett utbud av kontakter
med erfarenheter som kan hjälpa till vid utvärdering av idéer. Alla som deltar i programmet måste vid
uppstart upprätta en industriell rådgivande kommitté, Inom cleantech kan de även ta in företag utanför USA. De finansieras huvudsakligen av de offentliga, men också från industrisponsorer. Två viktiga
finansieringskällor är U-avdelningen för energi och den kalifiska energikommissionen. Programmet
tar bara 5% äganderätt som endast används om startprogram lyckas. Programmet tar fart i tidigt
skede, oberoende av bransch och industri. Deltagarna får ett bidrag till att göra prototyper och på
vilka marknader man kan lyckas, de hjälper också till att klargöra vilken typ av kapital som passar och
hur affärsmodellen kan utvecklas. De är anslutna till teknisk expertis vid universitetet – då de hittar
en värd som undersöker något relevant och har tillgång till labbet. Dessa kontakter sträcker sig också
bortom programperioden och ger tillgång till expertis, instrument och laboratorium. Här kan de vara
så länge som kontakten med forskningen finns och det är möjligt att erhålla finansiering, t.ex. opus12
som stannade längre i labbet och fortfarande har kontakter där. Forskarna får marknadsinsikter de
annars inte skulle ha fått vilket gör forskningen mer marknadsorienterad.
Cyclotron Road tjänar inte pengar men är en hjälpare för utveckling och finansierad av både privat
och offentligt. De är ideella, vilket ger allmänheten den nödvändiga flexibiliteten att använda laboratorierna och andra saker tillsammans med allmänheten. På lång sikt förväntar man sig att kunna
komma tillbaka från 5% ägande och därigenom minska behovet av så mycket från privata eller offentliga sponsorer i framtiden. Man har lyckats bygga en bra miljö för utvecklingen av hard-tech, detta
innebär också att riskkapital är på väg tillbaka till denna sektor också.
De har intag en gång per år och är öppen för hela världen. Har haft 30 företag inne/ eller cirka 40
fellows (dvs. personer). För närvarande är det 13 forskare som arbetar i programmet. De ser att dem
investerar i människor och ger utbildning i entreprenörskap = Detta är en investering för framtiden.
Många företag lyckas även få stöd från andra källor, t.ex. från energiministeriet.
De har hittills haft 700 sökande och har totalt delat ut 15 miljoner USD till 40 personer.
Deltagarna är mestadels forskare (många postdocs) från de största universiteten och från ett brett
spektrum av tekniker. Också från försvaret. Vissa har även företagsundervisning och det verkar bidra
till att uppnå framgång.

http://www.cyclotronroad.org

Deltagare
Sara Skärhem – Dalarna Science Park
Felicia Casselbrant – Dalarna Science Park
Ola Rostad – Tretorget, Hedmark
Barbro Nordby – Kunnskapsbyen Lillestrom / Solenergiklyngen
Inger Strand – Kunnskapsbyen Lillestrom / Solenergiklyngen
Trine Kopstad Berentsen - Kunnskapsbyen Lillestrom / Solenergiklyngen
Harald Olderheim – Kjeller Innovasjon
Magnus Nilsson - Glava Energy Center GEC

