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Förfrågan att delta i innovationstävling 
TRANSFORMATIV INDUSTRI – BANBRYTANDE 
INNOVATIONER FÖR NOLLUTSLÄPP  
Naturvårdsverket i samverkan med Energimyndigheten, 
Formas, Mistra, Tillväxtanalys och Vinnova 
Information om innovationstävlingen 
Naturvårdsverket med Energimyndigheten, Formas, Mistra, Tillväxtanalys 
och Vinnova bjuder in till att delta i en innovationstävling, Transformativ 
industri – banbrytande innovationer för nollutsläpp, som är planerad att 
pågå mellan augusti 2017-juni 2018.  

I denna tävlingsmodell tävlar två lag inom industrin och dess parter mot 
varandra. Inspirationen är hämtad från den europeiska pappers- och 
massabranschorganisationen, CEPI. Lagen ska bestå av spetskompetens 
från basmaterialindustrin, leverantörer, akademi, forskningsinstitut m fl. 
Inspiration hämtas även från andra industrisektorer och lagen sätts ihop 
för att skapa idéutveckling över ordinarie koncern- och industrigränser. 
Tävlingen går ut på att rasera konventionella gränser inom industrin och 
tänka helt nytt, ”utanför boxen”. 

För mer information om innovationstävlingsmodellen, se CEPI:s rapport. 

Tävlingen pågår under knappt ett år och ska mynna ut i innovativa 
koncept som kan bidra till att utsläppen av växthusgaser kan minska ner 
mot nollutsläpp från industrins tillverkningsprocesser. Koncepten ska vara 
fokuserade på de största utmaningarna för att uppnå dessa 

http://www.cepi.org/system/files/public/documents/publications/innovation/2013/finaltwoteamprojectreport_website.pdf
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utsläppsminskningar.   

Vi tar detta initiativ som ett led i arbetet att uppnå Parisavtalets mål om att 
hålla den globala temperaturökningen väl under 2 grader, och sträva mot 
att begränsa den till 1,5 grader. Detta ingår även i arbetet med Sveriges 
klimat- och luftvårdsstrategi. Sverige ska senast år 2045 nå 
nettonollutsläpp för basmaterialindustrin. 
Mervärden för deltagande industri och forsknings/ 
innovationsorganisationer 

• Ni kan visa er som en spjutspets globalt inom branschen, enligt 
Parisavtalets målsättning 

• Ni får en stark skjuts i ert arbete med er egen färdplan 

• Ni får tillgång till en mötesplats med sektorsövergripande 
idéutveckling 

• En möjlighet till fördjupad samverkan i värdekedjan 

• Inom regeringens satsningar inom nyindustrialiseringsstrategin och 
klimatstrategin ökar er industrisektors synlighet 

• Ni får kunskaper om tävlingsmodellen som kan användas även för 
andra utvecklingsbehov 

Inte bara tävlingens vinnande koncept, utan även övriga toppkoncept har 
möjlighet till vidareutveckling inom Naturvårdsverkets program eller några 
av Naturvårdsverkets samverkansparters program: Energimyndigheten, 
Formas, Mistra, Vinnova. 

Information om denna förfrågan och tidplan för tävlingen 
Vi sänder denna förfrågan till de industrier i Sverige med de högsta 
växthusgasutsläppen för att kunna bedöma vilken/vilka industri/er och 
vilka parter inom industriforskning och innovation som bör väljas ut till en 
första nationell pilottävling för klimatneutral industri. 
Längre ned i denna förfrågan finner ni kriterier och tillhörande 
frågeställningar för bedömning av industri och parter som ska väljas ut. 

Intresseanmälan med svar på nedan kriterier skickas in skriftligt, med 
bifogade CV:s, till Naturvårdsverket som samordnar bedömningen. 
Intresseanmälan ska skickas in senast 24 mars 2017, till 
eva.dalenstam@naturvardsverket.se.  
Bedömningen kommer att göras av representanter från Naturvårdsverket 
samt Energimyndigheten, Formas, Mistra, Vinnova i slutet av mars. Ni 
kommer att meddelas beslut i början av maj 2017.  
Ett dialogmöte kommer att genomföras den 2 februari, för information om 
tävlingen och för tillfälle att ställa frågor. Anmälan till dialogmötet sker till 
eva.dalenstam@naturvardsverket.se senast 9 januari. 
Tävlingen är planerad att pågå augusti 2017 – juni 2018. 

mailto:eva.dalenstam@naturvardsverket.se
mailto:eva.dalenstam@naturvardsverket.se
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Nedan beskrivs tidplanen för innovationstävlingen.  

Moment Tidplan 
 2016 

Inbjudan till industrier och parter November- december  

 2017 

Dialogmöten 2 februari med introduktion, 
presentationer och frågestund; 
uppföljande två tillfällen för frågor 
16, 23 februari (möjlighet till att 
delta via webb) 

Deadline, svar på förfrågan 24 mars 

Meddelande om beslut  Början av maj  

Workshop med utvalda tävlande 
inför tävlingsinternat – möjlighet att 
påverka upplägg och tidplan 

18 maj 

Lansering av tävlingen och 
inledande tävlingsinternat 

September 

Uppföljande internat November 

 2018 

Uppföljande internat Januari, mars, (april), maj 

Bedömningsmöte, vinnande 
koncept väljs ut 

Slutet maj 

Pressrelease, presentation av 
toppkoncepten och vinnande 
koncept, prisutdelning, 
högnivådeltagande. 
Naturvårdsverket samt 
Energimyndigheten, Formas, 
Mistra och Vinnova informerar om 
kommande utlysningar/ program – 
flera koncept kan söka 

Juni 

 
Kriterier för val av industri/er och parter inom industriforskning och 
innovation för en första nationell pilottävling för klimatneutral 
industri 
Kriterium 1: Vision för transformativa utsläppsminskningar 
Beskriv ert arbete gällande klimatstrategi och målsättningarna för 
utsläppsminskning av växthusgaser.  
Bedömning: Industrisektorns utsläppsminskningspotential och vilja att gå 
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före kommer att bedömas, och också de ingående lagmedlemmarnas 
organisationers förmåga till en mer transformativ ansats som är inriktad 
mot de svåraste utsläppsreduktionerna. 

 
Kriterium 2: Möjlighet att bidra till ett lag med bredd och med 
spetskompetens inom FoU 
Ange en tentativ laguppställning i ett eller två lag. Namnge deltagarna 
med kort beskrivning per lagmedlem samt bifogade CV:s. Beskriv också 
varför just ert lag har potential att ta fram transformativa lösningar för er 
(och andra) industrisektor(er). Beskriv också hur detta skulle kunna 
komplettera eventuella andra pågående aktiviteter. Tänk gärna på 
lagsuppställningen utifrån vinstkriterierna.  
Ni uppmuntras att sätta ihop ett lag med medlemmar som normalt inte 
samverkar för att kunna skapa ny gemensam idéutveckling. Denna tävling 
sker i en öppen innovationsmiljö inom respektive lag och handlar om att 
bryta ”corporate walls”. Laget ska bestå av ca 10-15 personer: 

• Mentor (förslagsvis en f.d. VD) 

• Lagkapten (vice VD från utvalt forskningstungt företag inom 
branschen)  

• FoU-personer från företagen – era mest briljanta 

Deltagare från: 
• Leverantörer (exempelvis av utrustning, kemikalier) 

• Universitet (forskare) 

• Forskningsinstitut 
• Övriga (konsulter, kunder m fl.) 

Bedömningsgruppen kan komma att föreslå modifierade eller nya 
laguppställningar utifrån inkomna svar. 
Bedömning : Laguppställningar med kompletterande kompetenser och 
blandade (innovativa/ovanliga för sektorn) aktörer enligt ovan och höga 
kompetenser enligt CV:s kommer att bedömas med höga poäng. 
Medföljande beskrivningar kommer att vägas in i bedömningen.  

Information om vinstkriterier för innovationstävlingen 
Dessa kriterier kommer att bedömas för val av vinnande 
innovationskoncept i innovationstävlingen Transformativ industri – 
banbrytande innovationer för nollutsläpp som utvald/a industri/er och 
parter får delta i. Juryn kommer att bestå av bland annat utvalda 
representanter från branscherna. 

Det vinnande konceptet kommer att bedömas utifrån:  

Hur det bidrar till transformativ industriell utveckling genom 

• Potential att bidra till att nå nollutsläpp av växthusgasutsläpp med 
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banbrytande innovationer. 

• Potential för ökad konkurrenskraft med exempelvis ökat 
värdeskapande eller minskade kostnader.  

• Att inte innebära betydande negativ påverkan på övriga miljömål. 
Utvärdering 
Efter tävlingen kommer en utvärdering genomföras för att kunna utveckla 
processen och tävlingsmodellen och skapa en strukturerad återkoppling 
till de tävlande. För att möjliggöra detta ska tävlingsdeltagarna finnas 
tillgängliga för intervjuer under och efter själva tävlingsprocessen. 

Frågor? 
Kontakta Eva Dalenstam, Innovationssamordnare på Naturvårdsverket. 

Telefon: 010-698 14 35 

E-post: eva.dalenstam@naturvardsverket.se  
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