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Nyttiggörande av erfarenheter och 
resultat genom kommersialisering, 
demonstration och samverkan



Genom innovation är Sverige ett föregångsland 
för materialnyttjande inom planetens gränser 

För detta krävs inte bara bra lösningar, erfarenheter och kunskap. För att nå målet 
behövs också aktiva satsningar på nyttiggörande och kommersialisering, på att 
utveckla affärsmodeller, förädlingskedjor  och processer. 

Därför finns innovationsprogrammet RE:Source, som är Sveriges största forsknings-
och innovationssatsning inom området hållbart materialnyttjande.



 En affär är relaterad till värdesatt nytta, i befintliga eller nya företag, 
privat, akademiskt eller offentligt

 Insatser (med)finansierade med offentliga medel är (för?) ofta 
fokuserade på;
• uppstart, inte på resultat och effekter 
• linjära processer 
• nystartade företag
• Teknikföretag

• och inte sällan finns en bristande affärslogik och otydlig kundnytta, dvs 
i praktiken vill ingen köpa det som tas fram.

Förutsättningar / Nuläge



Vägen från resultat till nytta - teori

Utveckla Produktifiera Sälj



Vägen från resultat till nytta - praktik

Utveckla

Testa

Gör om Sälj

Gör om

Testa Utveckla

Sälj

Utveckla



• Vi arbetar med dubbelriktade processer och förädlingskedjor
• Utveckla och sammanför utbud och behov, etablera kluster och nätverk samt mäkla och 

katalysera 
• Arbeta för att minska transaktionskostnader och risk, stimulera, informera och driv på
• Matchmaking och insatser för att stimulera och katalysera multidisciplinära affärsidéer
• Stimulera multidisciplinära insatser och kompetenser
• Tänk från början värdekedja, engagera nästföljande part (problemägare, investerare, 

kompetenser)
• Driv detta på ett sätt som samverkar med andra och kan utgöra bra exempel för alla

Vad vi gör



 Samverkan
 Projektträffar

 Demonstration
 Utlysningar

 Utvecklingsstöd
 Checkar mm

 Spridning och utbildning
 RE:Source

 Uppstart 2020
 Matchmaking

 Ignite
 Interdisciplinär affärslogik och erfarenhetsutbyte

 SIP-samverkan

Verktyg



Dagsläget

 Sedan start har 155 projekt finansierats eller fått finansiering via Re:Source. 
 Strategiska och enskilda projekt

• policy- och analysprojekt/rapportering
• kommunikation/konferens projekt
• industriell symbios

 Utvecklingsprojekt – 12 olika kluster av projekt:

• Aska
• Byggmaterial
• Elektronik
• Energi
• Livsmedel
• Plast

• Process
• Produkt
• Slam
• Förbränning
• Sortering
• Textil



Diskussion
 Vad saknas?
 Vad kan utvecklas?
 Goda exempel att dela?



resource-sip.se
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