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Bättre teknik
Förnybar energi
Smartare energianvändning
Klimatinsatser
Kommersialisering av innovativ teknik
Internationalisering av svensk forskning
Det gör vi för att påskynda omställningen av 
energisystemet.

Energimyndigheten
arbetar med

Vår vision är ett hållbart energisystem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Energimyndigheten som regeringens expertmyndighet har helhetsbilden över tillförsel och användning av energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt, konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat. Det innebär att vi bland annat jobbar med: • ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer, • ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och framtidens fordon och bränslen, • tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning till hushåll, företag och myndigheter, • deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen, • hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter, • tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges officiella statistik på energiområdet. 



Vad är vårt uppdrag?

Skapa förutsättningar för en ökad 
kommersialisering av forsknings-
resultat och innovationer

Skapa ökade förutsättningar till 
kapitalförsörjning i tillväxtbolag

Nå en ökad affärsmässighet 
i tillväxtbolag



Affärsutveckling och 
kommersialisering –
vad bidrar vi med?

Erbjuder entreprenörer
Finansiering

Affärsutveckling genom vår finansieringsprocess

Kvalitetsstämpel

Möjlighet till exponering via nationella och 

internationella affärsnätverk

Presentatör
Presentationsanteckningar
Delar vi in vårt arbete i fyra spår – kompetensområden – företag & marknad – teknik – ekonomi & finansiering – juridik.	Förklara kvalitetsstämpel – genom vår bedömningsprocess (vad tittar vi på)Vi arbetar aktivt för att bidra till utvecklingen i de företag som fått stöd, bland annat genom att skapa nätverk och synliggöra företagen i olika sammanhang - för investerare och potentiella kunder, med hjälp av vårt varumärke. (Affärsnätverk – ex. hubbar, inkubatorer, investerare (sådant som kan generera affärer))
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