
Stipendieberiittelse

I januari 2009 fick jag ett stipendium ur stiftelsenAxel Johanssons minne for att studera de svenska
miljoteknikforetagens exportmojligheter med Kalifornien som exempel. Studierna pigick under
hela 2009 och avslutades med en resa till Los Angeles vid irsskiftet.

Studier i Sverige: I mars 2009 deltog jag i ett heldagsseminarium om den svenskamiljoteknikens
mdjligheter pi den internationella arenan arrangerat av Institutet for tillvtixtpolitiska studier.
Diirefter kontaktade jag en rad organisationer for att samla information, bland annat Swentec,
Exportridet och Cleantech Ostergdtland. Jag gjorde ocks6 intervjuer/hiimtade information frin

foretag som giort afTiirer i Kalifornien, diiribland Ageratech, Scandinavian biogas och Sveriges

Trafi ksko lors riksforbund.

Studieresa till USA: Hosten 2009 kunde jag konstateruatt minga svenska miljoteknikforetag siktar

pi den kaliforniska marknaden, men ingen fanns vid tillftillet pi plats. Jag lade di upp planerna for

en studieresa som skulle ge mig djupare kunskap om den marknad som viintar foretagen.

Jag reste till Los Angeles 3lll2 - 9ll.
I San Diego besdkte jag Acceleratus, ett svenskt kontor som hjdlper svenska hogteknologiska

foretag ati etablera sig pi den amerikanska marknaden. Acceleratus vd Tomas Hagenfeldt gav mig

en god inblick i de svenska foretagens mdjligheter och svirigheter.
pttitudiebesok pi miljciorganisationen Environment California i Los Angeles stiilldes tyviirr in i

sista minuten. M.n en av cheferna, Dan Jacobson, forsig mig med mycket material om delstatens

miljosatsningar.
Jaggjorde oikse studiebescik pi Santa Monica Urban RunoffRecycling Facility dtir man med ny

teknik renar dagvatten och anvdnder det for bevattning. Innan jag 6kte hem besokte jag iiven en av

viirldens storsta vindkraftsparker som ligger i Palm Springs.

Slutsats: Det gir tr6gt ftir svenska miljdteknikforetag attlasig in pi dem amerikanska marknaden.

Erfarenheter frin undru hogteknologiska sektorer (t ex it-foretag) visar pi ett antal iterkommande

problem. De svenska foretug.tt iir ofta smfl och ingenjdrsstyrda. De iir i minga fall vtirldsledande ur

ieknisk synpunkt, men saknar den s[lj- och marknadserfarenhet som iir nodviindig pi den

penningstarka men stenhirda amerikanska marknaden.

Avslutande kommentar: Stipendiet gav mig den mojlighet som minga journalister pi lokala medier

t6rstar efter: Att fe fordjupa sina kunskaper i ett aktuellt amne. Resan till Los Angeles var dessutom

vtirdefull och inspirerande pa flera andra siitt. Jag iir ansvarig for Ostgdta Correspondentens

bevakning av klimatfrigan och var bland annat pi plats under klimatkonferensen i Kdpenhamn. Att

bara n6gra veckor senare fa besoka Los Angeles, som iir en av de st2ider som sliipper ut mest

koldioxid per capita i viirlden, var mycket intressant. Genom Environment California liirde jag mig

mycket om de ambitioner som delstaten har attkomma bort fr6n en ntistan helt bilbaserad

infrastruktur och en mycket energislosande livsstil.

Flygbiljetter, boardingcard och hotellbokning bifogas. Min son och en kamrat till honom foljde med

pi resan men deras kostnader betalades av respektive familjer.

Med Viinlig Hdlsning

Johan Sievers
Reporter
Ostgdta Correspondenten
j ohan. sievers@colren. se
0708-280135


